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D E S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ô M I C O :

ATENÇÃO CONTRIBUINTES:
ÚLTIMA OPORTUNIDADE PARA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM

ATRASO VENCE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009.
 O PRAZO NÃO SERÁ NOVAMENTE PRORROGADO. MAIS INFORMAÇÕES NO

SETOR DE ISS OU TRIBUTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELO
TELEFONE 3711-2533

AVARÉ ABRE-SE PARA AS INDÚSTRIAS
Prioridade do Go-

verno Municipal, o pla-
no de industrialização
racional de Avaré tem
como meta reestruturar
o Distrito Industrial da
cidade.

Foram firmados en-
tendimentos com a
CPFL para a instalação
da energia elétrica nos

imóveis e ainda com
Companhia de Sanea-
mento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sa-
besp), a Prefeitura soli-
citou prioridade para
instalação da rede de
esgotos nos trechos ain-
da não atendidos, assim
como da rede de água,
no Distrito Industrial.

A N I V E R S Á R I O  D E  A V A R É  :

Entre as benfeitorias a serem realizadas no distrito industrial, está prevista a implantação da rede de esgotos conforme foto
ilustrativa.

M E M Ó R I A   V I V A : NO AUGE DA AVIAÇÃO

Por mais de duas
décadas, o Aeroclube
de Avaré forjou exce-
lentes pilotos. Fundado
em 1940 por iniciativa
do então prefeito Ro-
meu Bretas, essa agre-
miação impulsionou o
gosto dos avareenses
pela aviação civil. Saiba
como tudo começou na
crônica do pesquisador
Gesiel Júnior nas pági-
nas 12 e 13.

A V I S O :

PÁGINA 14

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE TUDO
O QUE VAI ACONTECER NA ESTÂN-
CIA TURISTICA DE AVARÉ DURAN-
TE O MÊS DE SETEMBRO, ANIVER-

SÁRIO DE 148 ANOS.

P R E F E I T U R A  N O  B A I R R O :

MAIS UMA EDIÇÃO DO “PROJETO PREFEITURA
NO BAIRRO” ACONTECEU NO POVOADO BARRA
GRANDE NO DOMINGO DIA 23.

VEJA O RELATÓRIO DOS ATENDIMENTOS NA PÁGINA 23



AVARÉ, 29 DE AGOSTO  DE 2009SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4252

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina

Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17
(dezessete) em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

Paço Municipal
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | semanario@avare.sp.gov.br

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ ORTEGA
VICE PRESIDENTE - GESIEL JÚNIOR

DIRETOR RESPONSÁVEL - NAHSCIR SILVA NEGRÃO
ASSESSORIA E FOTOS  -  MARCOS BENEDITO DE OLIVEIRA

REDAÇÃO  - GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO -
                         MTB 44.649

IMPRESSÃO
Editora Vieira Aires Ltda. - Rua Alagoas, 2001 - Avaré/SP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Rogélio Barchetti Urrêa
Secretário de Administração: João Batista Leme
Secretário de Agricultura e Abastecimento: Pedro Luiz
Olivieri Lucchesi
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social:
Fátima dos Santos Zanella
Secretário de Comunicação: Marcelo José Ortega
Secretário de Cultura e Lazer: Gílson Câmara Filgueiras
Secretário da Educação: José Alcides Muller
Secretário de Esportes:Daulus Eduardo Soares Paixão
Secretário da Fazenda: Clóvis de Oliveira
Secretário de Governo: Jair Canovas Alves Ferreira
Secretário de Habitação: Carlos Alberto Estati
Secretária de Indústria e Comércio: Camila Zanetti Vieira
Secretária de Meio Ambiente: Mirthes Yara de Freitas Vieira
Secretário de Obras e Planejamento: Paulo Décio de Souza
Secretário da Saúde: Marialva Araújo de Souza Biazon
Secretário de Transportes e Sistema Viário: Pedro Luiz
de Souza
Secretária de Turismo: Márcia Andrade Sales Falanghe
Chefe de Gabinete: Celso Ferreira da Silva Filho
Diretor de Assuntos Comunitários: João Fidélis
Diretor da Garagem Municipal: Oscar Ayres
Diretor de Gestão de Convênios: Aparecido Fernandes Junior
Diretor de Proteção ao Patrimônio Histórico: Gesiel The-
odoro da Silva Júnior

Paço Municipal – Edifício Djalma Noronha
Praça Juca Novaes, 1169 - CEP 18705-900 – Avaré - SP

Fone (14) 3711.2500

PODER LEGISLATIVO
Roberto Araújo - Presidente
Júlio César Theodoro – Vice-presidente
Germinal Pégoli -  1° Secretário
Benedito Braz Ferreira - 2° Secretário
Vereadores - Ernesto Ferreira de Albuquerque,  Luiz
Otávio Clivatti, Paulo Dias Novaes Filho, Rodivaldo Rípoli,
Rosângela Paulucci P. Pereira, Vicente José Schiavão
Diretor da Secretaria: Cristiano Augusto Porto Ferreira

Câmara da Estância Turística de Avaré
Avenida Prefeito Misael Euphrasio Leal, 999

Caixa Postal 1011 – CEP 18705-050 – Avaré – SP
Fone/fax: (14) 3732.0929 | 0800 7710999

Email: informatica@camaraavare.sp.gov.br

Retire GRATUITAMENTE o Semanário Oficial da
Estância Turística de Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas Bancas de Jornais



AVARÉ, 29 DE AGOSTO  DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 425 3

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/09 – PROCESSO Nº. 428/09
Objeto: Aquisição de caixas de bobinas de fax para a Se-
cretaria da Educação.
Data de Encerramento: 02 de outubro de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de outubro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/09 – PROCESSO Nº. 508/09
Objeto: Contratação de empresa para realização de pro-
cedimentos médicos especializados em oftalmologia.
Data de Encerramento: 16 de setembro de 2009, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de setembro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 28 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/09 – PROCESSO Nº. 431/09
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para a Secre-
taria da Educação.
Recebimento das Propostas: 07 de outubro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 07 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 07 de outubro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa JOÃO
LUCIANO LEONEL ME, objetivando a aquisição de máqui-
nas de costura, relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 068/09
– Processo nº. 391/09 - Homologado em: 24/08/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CASA
CULTURAL SABER E LER LIVRARIA LTDA EPP , objetivando a
aquisição de Coleção de Arte e Habilidade de Educação
Artística, relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 078/09 – Pro-
cesso nº. 425/09 - Homologado em: 19/08/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CO-
MÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA, objetivando a
aquisição de medicamentos para todos os pacientes do
Programa de Asma e Renite, relativa ao PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº.085/09 – Processo nº. 447/09 - Homologado em: 21/08/
2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa OR-
GANIZAÇÃO ESTRELA SOM LTDA, objetivando a contrata-
ção de empresa que organizará a 1ª Festa de Boiadeiro
de Avaré no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel, a ser realizada dos dias 10 a 20 de Setembro
de 2009, relativa ao PREGÃO PRESENCIAL Nº.072/09 – Pro-
cesso nº. 476/09 - Homologado em: 25/08/2009.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 158/09–Processo nº. 394/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Sr. RENEE JOSÉ
AUGUSTO RIBEIRO, com valor mensal de R$ 16.000,00(de-

zesseis mil reais), objetivando a locação de imóvel da
Rua Maranhão nº 1.492, para instalação do Palácio das
Artes, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de agosto
de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 180/09–Processo nº. 489/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa BENE-
DICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME, com valor global de
R$ 1.800,00(hum mil, oitocentos reais), objetivando a con-
tratação de serviço de sonorização para show musical
Aldeia para abertura do III Feseste, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 11 de agosto de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 181/09–Processo nº. 491/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa JOHN-
SON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS PARA SAÚDE LTDA, com valor global de R$
16.000,0(dezesseis mil, reais), objetivando a aquisição
de 01(uma) válvula programável Codman, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 10 de agosto de 2009 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 182/09–Processo nº. 495/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa LUIZ A.
DOS SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$
1.567,55 (hum mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
cinqüenta e cinco centavos), objetivando a aquisição de
medicamentos de mandado de segurança nº1583/07,
nº250/08, nº124/07, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de
agosto de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Muni-
cipal.

Dispensa nº. 183/09–Processo nº. 497/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa A.L.R.
ALVES EPP, com valor global de R$ 5.539,83 (cinco mil,
quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centa-
vos), objetivando a aquisição de medicamentos de man-
dado de segurança nº778/08, nº4121/08, nº1329/07 nº287/
07, nº320, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de agosto
de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 184/09–Processo nº. 498/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa DRO-
GARIA AVARÉ LTDA ME, com valor global de R$ 2.570,24
(dois mil, quinhentos e setenta reais e vinte e quatro
centavos), objetivando a aquisição de medicamentos de
mandado de segurança nº1262/09,nº1608/05,nº8995/07,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de agosto de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 185/09–Processo nº. 499/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Sr. MARIA SILVÉ-
RIA BRAZ JOSÉ, com valor mensal de R$ 700,00 (setecen-
tos reais), objetivando a locação do imóvel na Rua Ar-
gentina Viana nº320, para instalação do ESF III, Dante Ca-
vecci, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de agosto
de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 186/09–Processo nº. 501/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa PONTA-
MED FARMACÊUTICA LTDA, com valor global de R$ 280,80
(duzentos e oitenta reais e oitenta centavos), objetivan-
do a aquisição de 720 (setecentas e vinte) unidades de
sonda uretral nº10, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
agosto de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Muni-
cipal.

Dispensa nº. 187/09–Processo nº. 502/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa GRIL
GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDÚSTRIAIS LTDA ME, com
valor global de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), objeti-
vando a aquisição de 15 (quinze) talões certidão para
uso interno do cemitério, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 18 de agosto de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-

feito Municipal.

Dispensa nº. 188/09–Processo nº. 504/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa GRÁFI-
CA E PAPELARIA RIO NOVO LTDA, com valor global de R$
190,00 (cento e noventa reais), objetivando a confecção
e fornecimento de 50(cinqüenta) blocos de recibo de
entrega de material , com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18
de agosto de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Dispensa de
Licitação nº 050/09 - Processo 160/09, que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Sra JOANA
FELISBINO, objetivando a locação do imóvel localizado na
Rua Cabreuvas nº22. Rescindido em: 10/08/09-Rogelio Bar-
chetti Urrêa-Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Dispensa de
Licitação nº 124/09 - Processo 312/09, que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Sra RAFAELA
PURGER DA SILVA, objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de computa-
ção gráfica. Rescindido em: 11/08/09-Rogelio Barchetti Ur-
rêa-Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 069/08 – Processo nº. 408/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa VIAPIA-
NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,
objetivando a construção de arena em cobertura metáli-
ca no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel,
com prorrogação até 21 de novembro de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 028/08 – Processo nº. 167/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa ATLÂN-
TICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objeti-
vando a contratação de empresa para fornecimento de
material e mão de obra para construção de Escola de
Educação Infantil, com prorrogação até 21 de outubro de
2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILI-
DADE Nº012/05 – Processo nº. 229/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa Conan -
Consultoria em Administração Municipal Ltda, objetivando o
licenciamento temporário, não exclusiva, de direito de
uso de software incluindo os serviços de manutenção
na área de Finanças Públicas Municipais, com prorroga-
ção até 31 de dezembro de 2009 – Rogélio Barchetti Ur-
rêa – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 005/09 – Processo nº. 041/09 fica
aditado o valor de R$ 4.576,00 (quatro mil, quinhentos e
setenta e seis reais), para a empresa MANDURI PNEUS
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 6,08%(seis
vírgula oito por cento) do valor total adjudicado no proces-
so licitatório em questão objetivando a aquisição de
pneus para a Secretaria Municipal da Educação - Assina-
tura do Termo Aditivo em: 13 de agosto de 2009.

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 031/09 – Processo nº. 228/09 fica
aditado o valor de R$ 1.160,00 (hum mil,cento e sessenta
reais), para a empresa JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO, o que
corresponde a aproximadamente 24,58%(vinte e quatro
vírgula cinqüenta e oito por cento) do valor total adjudi-
cado no processo licitatório em questão objetivando a
aquisição de materiais para readequação do conjunto
semafórico da Avenida Paulo Novaes, esquina com a
Avenida Pinheiro Machado e Rua Visconde de Maúa -
Assinatura do Termo Aditivo em: 17 de agosto de 2009.

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 042/09 – Processo nº. 287/09 fica
aditado o valor de R$ 990,72 (novecentos e noventa reais
e setenta e dois centavos), para a empresa K&K PAPELA-
RIA E INFORMÁTICA LTDA, o que corresponde a aproxima-
damente 9,1%(nove vírgula um por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objeti-
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vando a aquisição de de materiais de papelaria e infor-
mática para Departamento de Licitações - Assinatura do
Termo Aditivo em: 17 de agosto de 2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 065/
09 – Processo nº. 399/09, objetivando a contratação de
empresa especializada com fornecimento de mão-de-
obra para fechamento de alvenaria de um galpão desti-
nado ao setor de sinalização viária, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- Revogada em: 19/08/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefei-
to Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 065/09 – Processo nº. 388/09, objetivando a con-
tratação de empresa para fornecimento de máquinas e
equipamentos e mão de obra para manutenção dos ser-
viços de cópias reprográficas e impressão de documen-
tos no âmbito da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 21/08/09 – Ro-
gélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE REALINHAMENTO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 003/09 – Processo nº. 023/09, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL, objeti-
vando a aquisição de filé de merluza.
Valor Total do Realinhamento: R$ 3.432,00 (três mil, quatrocen-
tos e trinta e dois reais).
Realinhado em: 20/08/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefei-
to Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO
Analisando os autos e conforme CI 117681 da Secretaria
Municipal de Habitação, nesta data, foram verificadas di-
vergências ocorridas quanto á clausula segunda do con-
trato nº 397/09, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 071/
09-PROCESSO nº 411/09, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Muni-
cipal deverão ser re-ratificados.
Onde se lia:
CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório se-
rão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
12.03.01.4490.51.99.15.451.5002.1035-823.
Agora se leia:
CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório se-
rão empenhadas através de dotação extra-orçamentária.

LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N º 229/2009
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
Aloysio Nunes Ferreira Filho pelos relevantes serviços presta-
dos a comunidade avareense e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE”
ao Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho pelos relevantes serviços
prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 01.01-01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ aos 25 de agosto de 2009. -

ROBERTO  ARAUJO
Presidente da Câmara

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
1º Secretário

BENEDITO BRAZ FERREIRA
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra. -

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2009
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão de 24/08/2009. -

DECRETO LEGISLATIVO N º 230/2009
(Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Maneco Dionísio” e
dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS POR LEI DECRETA:

Artigo 1º - Com base no que dispõe o Decreto Legislativo nº
144/2003, fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
neco Dionísio” às seguintes personalidades, conforme indica-
ção feita pelos Senhores Vereadores:

· Alzira Cardoso da Silva
· Antônio Cardia de Castro
· Elias de Almeida Ward
· José Roberto Batochio
· Nelson Pala
· Oscar Ayres
· Rogélio Barcheti Urrêa
· Rosita Maria Corrêa Silvestre de Barros
· Suzana Incau Silva
· Waldomiro Flávio Garcia

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do pre-
sente Decreto serão cobertas pela seguinte dotação orçamen-
tária 01.01-01.031.7005.2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0101, su-
plementada se necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

CÃMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ aos 25 de Agosto de 2009. -

ROBERTO  ARAUJO
Presidente da Câmara

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
1º Secretário

BENEDITO BRAZ FERREIRA
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra. -

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2009
Autoria: Ver. Presidente ROBERTO ARAUJO
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de 24/08/
2009.

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 34/2009 - DG
 Avaré, 27 de Agosto de 2.009.

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
31/08/2009 - Segunda Feira – às 18:00 horas.

 Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  31 de agosto do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 140/2009 – Discussão
Única – maioria absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre criação de cargos efetivos e dá outras
providências (c/ substitutivo)
 Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 140/2009;
dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Consu-
midor; e de Serviços, Obras e Administração Pública. (c/ emen-
das) (vistas Roberto Araujo)

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 167/2009 – Discussão
Única – maioria absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Altera a Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de
2005 - para fixar nova denominação de Secretaria Municipal e
respectivamente denominação do cargo de Secretário Municipal
(de Secr. Mun. da Indústria, Comércio e Des. Econômico p/ Secr.
Mun. de Indústria, Comércio Ciência e Tecnologia)
 Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 167/2009;
dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação.

3. PROJETO DE LEI N.º 171/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal
da família, vinculado ao Conselho Municipal da Família e dá ou-
tras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 171/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ emenda)

4. PROJETO DE LEI N.º 173/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: -  Revoga a Lei Municipal nº 1.062, de 26 de março de
2008, e dá outras providências. (A. Carlos de Carvalho Trans-
portes)
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 173/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

5. PROJETO DE LEI N.º 175/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre o pagamento de despesas sem cober-
tura contratual ou decorrentes de contrato posteriormente de-
clarado inválido.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 175/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços,
Obras e Administração Pública.  (c/ emendas) (vistas Rosânge-
la)

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

LEIS

Lei nº 1.224, de 20 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxí-
lio financeiro às Escolas Estaduais e Entidades de Avaré, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$
14.200,00 (Quatorze Mil e Duzentos Reais),  referente a partici-
pação em desfile de aniversário da cidade, que será realizado
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no dia 20 de setembro de 2009.

Parágrafo único - Os valores serão atribuídos conforme segue:

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão a seguinte dotação orçamentária:
Subvenção 06.03.01 – 3.3.50.43.00 – 12.361.2001.2041- Fonte
01 – despesas 00182 – Funcionamento do Ensino Fundamental.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.225, de 20 de agosto de 2.009.
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, dentro da
disponibilidade financeira, subvenção e repassar recursos es-
tadual e federal mediante convênio com a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Avaré e assinar termos de parceria, visando a exe-
cução do projeto “Pró-Santa Casa”, conforme especifica, e ado-
ta outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder den-
tro da disponibilidade financeira, subvenção e repassar recur-
sos estadual e federal, mediante convênio a Santa Casa de
Misericórdia de Avaré, entidade devidamente constituída, com
sede nesta cidade, à Rua Paraíba, nº 1.003, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 44.584.019/0001-06, destinados a execução do proje-
to “Pró-Santa Casa”, conforme plano operativo elaborado pelo
colegiado de Avaré, que fica fazendo parte integrante da pre-
sente lei, com o intuito de buscar o aperfeiçoamento das ações
de saúde no Município da Estância Turística de Avaré e garantir
o atendimento da população do município.

§ 1º - Em decorrência da obrigação de que trata o caput,
fica o Município de Avaré autorizado a assinar Convêni-
os e/ou Termos de Parceria com a Secretaria de Estado
da Saúde e municípios na região do Colegiado, visando à
execução do projeto.

§ 2º - Assinado os Convênios e/ou Termos de Parceria, o
Poder Executivo dará ciência à Câmara Municipal, atra-
vés de cópia dos instrumentos.

§ 3° - O Projeto, referido no “caput”, trata-se de uma
parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, que re-
passará 70% (setenta) por cento do valor financeiro pre-
visto e os municípios especificados no “Plano Operati-
vo” situados na região do Colegiado de Avaré, os quais
ficarão responsável pela contrapartida dos 30% (trinta)
por cento restantes.

Artigo 2° - O valor repassado pelo município de Avaré, em
caráter de contra-partida, será de até R$ 12.903,00 (doze mil
novecentos e três reais) mensais.

Parágrafo Único - O valor do repasse poderá ser suspenso,
se, após avaliação do Colegiado, caracterizar descumprimento
das metas estabelecidas no Plano Operativo.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
07.01.00.33.90.39.00 – 10.302.1003.2014.339

Artigo 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de abril de
2009.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.226, de 20 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre alteração de finalidade de uso do solo urbano nos
locais que especifica e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º – Fica alterada a finalidade de uso previsto do
Loteamento “Parque Residencial Colina Verde”, de re-
sidencial para residencial e/ou comercial.

Parágrafo Único – A área constante no “caput” compreen-
de a Avenida Ângelo Contrucci, entre a Avenida Gilberto
Filgueiras e Rua Abílio Garcia.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.227, de 20 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição
atmosférica, por meio da avaliação da emissão de fumaça preta
de veículos e máquinas movidos a diesel, conforme regulamen-
tação específica e adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Art. 1° - A presente lei tem por objetivo minimizar as emissões de
fumaça de veículos e máquinas movidos a diesel pertencentes
ao Poder Público Municipal ou prestando serviços à Prefeitura.

Art. 2° - A Prefeitura estabelecerá e manterá procedimentos e
registros documentados para monitorar, avaliar e medir, periódi-
ca e sistematicamente o impacto local sobre o meio ambiente, do
uso de seus veículos, equipamentos ou máquinas movidos a
diesel e outros que possam degradar a qualidade do ar.

Art. 3° - As empresas quando da prestação de serviços ao
município, deverão apresentar obrigatoriamente laudo da inspe-
ção veicular emitido pela Secretaria de Transporte e Sistema

Viário.

Art. 4° - Fica determinado que todos os veículos e máquinas a
diesel pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Avaré,
inclusos os veículos pertencentes aos seus prestadores de
serviço, passarão semestralmente por avaliação através de ins-
peção veicular mediante uso da Escala de Ringelmann, opací-
metro ou outro equipamento/técnica regulamentada na legisla-
ção ambiental específica.

§ 1° - Entende-se por Escala de Ringelmann, usada para medir o
grau de enegrecimento da emissão de fumaça preta, o cartão
com disco impresso com um furo no meio em forma de pentágo-
no dividido em cinco setores cuja coloração varia do cinza claro
ao preto. O setor de cinza mais claro é chamado “20% de opa-
cidade” ou “grau 1” da Escala; a segunda, com cinza um pouco
mais escuro é chamada “40% de opacidade” ou “grau 2” da
Escala e assim, sucessivamente, até o preto que é chamado
“100% de opacidade” ou “grau 5” da Escala.

§ 2° -  Entende-se por Opacímetro o instrumento portátil consti-
tuído por um banco óptico, sonda e maleta com cabos e é utiliza-
do para medição da quantidade de material particulado emitido. A
fumaça que é composta por partículas suspensas que obscure-
cem, refletem ou refratam a luz é captada pela sonda e levada à
câmara de medição, onde existem um emissor de luz e um re-
ceptor. O facho de luz é interceptado pela fumaça e, assim, é
medida a opacidade.

Art. 5° - Os veículos ou máquinas que apresentarem emissão de
fumaça em desconformidade com os padrões legais vigentes
deverão ser retirados de circulação e submetidos à manuten-
ção corretiva.

Art. 6° - O prazo para ajuste dos veículos que não se enquadra-
rem nas normas, conforme laudo, será de 60 dias para veículos
das empresas prestadoras de serviços e veículos da frota mu-
nicipal, contado da data da emissão do laudo.

Parágrafo Único - Na eventualidade de os veículos de uso es-
sencial da frota municipal obterem laudo insatisfatório, a ade-
quação será feita particularmente na proporção de 1/3 dos ve-
ículos a cada 60 dias, a fim de evitar a paralisação dos serviços
essenciais.

Art. 7° - A Prefeitura Municipal manterá o registro das avalia-
ções, efetivadas pela Secretaria de Transporte e Sistema Viá-
rio, nos seus veículos e máquinas, assim como nos veículos e
máquinas de prestadores de serviço à Prefeitura, constando as
respectivas placas e números de identificação, as datas de
realização das avaliações e das regulagens e os resultados
obtidos.

Art. 8° - A Prefeitura endereçará anualmente à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente documento constituído de declaração
da realização de avaliação semestral da fumaça de veículos e
máquinas movidos a diesel, assinado pelo Prefeito ou represen-
tante formalmente constituído, atestando que foi realizada a ava-
liação semestral de veículos e maquinário próprios e dos presta-
dores de serviço terceirizados, comprovando que os mesmos
estão em conformidade com os limites legais vigentes.

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secreta-
ria de Transporte e Sistema Viário e da Secretaria de Meio Am-
biente, em conjunto com os demais órgãos municipais, a promo-
ver campanhas educativas e de esclarecimentos sobre a impor-
tância do Programa de Inspeção Veicular.

Art.10 - A Prefeitura poderá regulamentar selo ambiental a ser
afixado em local visível do veículo, indicando a conformidade
ambiental e a data da última avaliação.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA



AVARÉ, 29 DE AGOSTO  DE 2009SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4256

LEI Nº 1.228, de 20 de agosto de 2009.
(Institui a Política Municipal de proteção aos mananciais de água
destinados ao abastecimento público e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º- São objetivos da presente Lei, a proteção e a recupe-
ração da qualidade dos mananciais de interesse municipal para
abastecimento público local.

Artigo 2º- Para efeito desta lei, consideram-se mananciais de
interesse municipal as águas superficiais, interiores subterrâ-
neas, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potenci-
almente utilizáveis para o abastecimento e consumo das gera-
ções atuais e futuras.

Artigo 3º - Para ações de preservação, o município de Avaré
declara como prioritária a água para o abastecimento público,
em detrimento de qualquer outro interesse.

Artigo 4º - A regulamentação das áreas de interesse de prote-
ção de manancial municipal será regida pelas disposições desta
Lei e dos regulamentos dela decorrentes, observada a legisla-
ção Estadual e Federal para o atendimento dos seguintes obje-
tivos:
I - preservar e recuperar os mananciais de interesse local e
regional;
II - compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de
abastecimento e as de proteção ao meio ambiente com o uso e
ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico;
III - promover uma gestão participativa, integrando setores inte-
ressados, bem como a sociedade civil;
IV - integrar os programas e políticas habitacionais à preserva-
ção do meio ambiente.

Artigo 5º - Ao Poder Público Municipal compete:
I - analisar as questões relativas a habitação, transporte, mane-
jo de recursos naturais, saneamento ambiental e infra-estrutura
que interfiram na qualidade dos mananciais;
II – elaborar um Plano de Ação de Proteção aos Mananciais
estabelecendo programas e campanhas educativas que indu-
zam à implantação de usos e atividades compatíveis com a pro-
teção e recuperação ambiental do manancial, contendo propos-
ta de controle e fiscalização.

Artigo 6º - O Plano de Ação Municipal de Proteção aos Mananci-
ais deverá ser submetido à apreciação do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA.

Artigo 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Leiº 1.229, de 20 de agosto de 2.009.
(Fixa o Calendário de Datas Comemorativas Ambientais e dá
outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1° - Fica instituído o CALENDÁRIO MUNICIPAL DE DATAS
COMEMORATIVAS AMBIENTAIS com as seguintes datas:

MARÇO
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
22. Dia da Água
 
MAIO
16. Dia do Gari

JUNHO
05. Dia Mundial do Meio Ambiente
   
AGOSTO
15. Dia de Proteção aos Animais

SETEMBRO
21. Dia da Árvore
22. Dia da Jornada “Na Cidade Sem Meu Carro”
23. Dia da Primavera

NOVEMBRO
27. Dia da Arborização Urbana

Artigo 2° - Nestas datas os temas ambientais serão abordados
através da inclusão no âmbito curricular, nas atividades desen-
volvidas nas escolas da rede pública municipal, permeando os
conteúdos, objetivos e orientações didáticas em todas as disci-
plinas, extensivo à sociedade, favorecendo o desenvolvimento
de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respei-
to à natureza, na elaboração de projetos e matérias educativas,
campanhas, mutirões e outras formas de divulgação e comuni-
cação adequadas.

Artigo 3° - Não havendo possibilidade de comemoração nos
dias especificados neste calendário, poderá o município come-
morar a semana do tema constante no calendário, tais como:
Semana do Meio Ambiente, Semana da Água, etc.

Artigo 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 1.230, de 20 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre a instituição do Dia do Cristão).

Autoria: Ver. Germinal Pégoli Júnior

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica instituído o Dia do Cristão no município de Avaré.

Artigo 2º - O Dia do Cristão será comemorado anualmente no
último domingo do mês de setembro, passando a fazer parte do
calendário de eventos oficiais.

Artigo 3º - O Executivo e mais uma comissão de evangélicos,
deverão determinar o local e hora da realização do evento.

Artigo 4º - As despesas necessárias à execução da presente
lei correrão por conta de verbas consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 1.231, de 20 de agosto de 2.009.
(Institui o DIA DO TAXISTA na cidade de Avaré e dá outras provi-
dências)

Autoria: Ver. Júlio César Theodoro

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia do Taxista” no município de
Avaré a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho.

Artigo 2º - No referido dia, poderão ser realizados eventos
comemorativos, tais como eventos esportivos, culturais e afins.

Artigo 3º - As despesas necessárias a execução da presente
lei, correrão por conta de verbas consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.232, de 26 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá
outras providências)

Autoria: Mesa Diretora

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da
Câmara Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), Suplementar a seguinte dotação orça-
mentária:

Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que
trata o Artigo anterior será coberto com recursos da anulação e
redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 1.233, de 26 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre a utilização de Papel Reciclado nas Repartições
Públicas do Município de Avaré e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º- A Administração Pública Direta e Indireta utilizará,
prioritariamente, observada a disponibilidade existente no mer-
cado e no almoxarifado, materiais de expediente de uso diário
confeccionados em papel reciclado.
§1º- Como materiais de expediente de uso diário, entende-se:
envelopes, cartões, formulários, blocos, rascunhos, notas, re-
cibos, papéis timbrados, publicações, processos, boletins, em-
balagens e usos similares.
§ 2º- O disposto no “caput” deste artigo não se aplica no caso
de livros, periódicos, e similares adquiridos ou produzidos pela
Administração Pública, ou que já se encontrem disponíveis.

Artigo 2º- Para efeitos do disposto nesta Lei, entende-se como
reciclado o papel que possui, em sua composição, pelo menos
50% (cinqüenta por cento) de material obtido a partir do reapro-
veitamento de papel usado.

Artigo 3º- A margem dos documentos expedidos com o papel
reciclado será impressa a expressão: “PAPEL RECICLADO: JO-
GUE LIMPO COM A NATUREZA”.

Artigo 4º- A prioridade a que se refere o Art. 1º. desta Lei, dar-
se-á sempre que o papel reciclado for ofertado em condições
favoráveis de preço, prazo de entrega e de pagamento em rela-
ção ao papel convencional, observando a economicidade no ato
da aquisição.

Artigo 5º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 90 (noventa) dias.

Artigo 6º- As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de dotações próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 7º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.234, de 26 de agosto de 2.009.
(Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras
providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica instituída a Política Municipal de Educação Ambi-
ental no Município de Avaré.
§ 1° - Entende-se por Política Municipal de Educação Ambiental o
conjunto de diretrizes definidas pelos poderes públicos Estadu-
al e Municipal competentes, respeitados os princípios e objeti-
vos fixados nesta Lei.
§ 2° - Entende-se por Educação Ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências,
atitudes, hábitos e costumes, voltados à conservação, preser-
vação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, objetivando rela-
ções sustentáveis e harmônicas entre a sociedade humana e o
ambiente.

Artigo 2º - São princípios básicos da Política Municipal de Edu-
cação Ambiental:
I. a equidade social;
II. a visão humanística, holística, democrática e participativa;

III. a concepção do meio ambiente em sua totalidade, conside-
rando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômi-
co e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
IV. a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as prá-
ticas sociais;
V. o reconhecimento e valorização da pluralidade e da diversi-
dade cultural;
VI. o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas na pers-
pectiva da multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdis-
ciplinaridade;
VII. a abordagem articulada das questões ambientais locais, re-
gionais, nacionais e globais.

Artigo 3º - São objetivos da presente Lei:
I. a construção de uma sociedade ecologicamente responsável,
economicamente viável, culturalmente diversa, politicamente atu-
ante e socialmente justa;
II. a compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e
complexas relações;
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III. a participação da sociedade na discussão das questões só-
cio-ambientais fortalecendo o exercício da cidadania e o desen-
volvimento de uma consciência critica e ética; e
IV. a democratização e a socialização das informações ambien-
tais.

Artigo 4° - O Poder Público Municipal, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, desenvolverá, fomentará e promo-
verá a educação ambiental no âmbito do Município, em coopera-
ção e parceria com órgãos públicos, entidades privadas, instân-
cias de gestão participativa e sociedade civil organizada;

Artigo 5° - Compete à Secretaria Municipal de Educação, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promo-
ver, desenvolver e fomentar a educação ambiental de forma
transversal no currículo escolar de maneira a integrá-la como
prática educativa contínua e permanente em todos os níveis e
modalidades do ensino formal e informal;
Parágrafo único - Aos demais órgãos Municipais cabe auxiliar
a promoção, o desenvolvimento e a fomentação da educação
ambiental de forma complementar.

Artigo 6º - O poder público assegurará a participação da cole-
tividade na Educação Ambiental do Município mediante:
I. aos meios de comunicação em massa cabe promover a disse-
minação de informações e ações de educação ambiental, e in-
corporar a dimensão sócio-ambiental em sua programação;
II. ao setor privado cabe promover a educação ambiental no
planejamento e execução de obras, atividades, processos pro-
dutivos, empreendimentos e exploração de recursos naturais
de qualquer espécie, sob o enfoque da sustentabilidade, melho-
ria da qualidade ambiental e participação da coletividade;
III. as associações, entidades de classe, organizações não-
governamentais e demais instâncias da sociedade civil organi-
zada cabe promover a educação ambiental como instrumento
de cooperação, participação e fortalecimento da cidadania em
favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
IV. a sociedade como um todo cabe manter a atenção perma-
nente à formação de valores sociais, saberes, conhecimentos,
habilidades, competências, atitudes, hábitos e costumes que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a preven-
ção, a identificação e a solução de problemas ambientais.
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Artigo 7º - Entende-se por Educação Ambiental no Ensino For-
mal aquela desenvolvida no âmbito das instituições de ensino
público e privado, em todos os segmentos da Educação Básica.

Artigo 8º - Os sistemas formais de educação devem promover
a inserção da dimensão ambiental em todos os níveis e modali-
dades de ensino, integrada aos programas e projetos educaci-
onais desenvolvidos pelas instituições.
§ 1º - A Educação Ambiental deve ser inserida de forma trans-
versal no currículo do Ensino Básico, entendendo-se por trans-
versalidade:
I. execução e planejamento de atividades que permeiem toda a
prática educativa do aluno;
II. a criação de eixos que se transformam em temas geradores
para a elaboração das atividades;
III. a utilização da metodologia de aprendizagem através de pro-
jetos para a integração dos conteúdos das disciplinas, visando
resolver um problema, aperfeiçoar técnicas, aprender novas
tecnologias ou produzir algo, sempre contextualizado de acordo
com as necessidades e anseios da comunidade.

§ 2º - A Educação Ambiental deverá priorizar em suas atividades
pedagógicas teóricas e práticas, as seguintes formas:
I. a adoção do meio ambiente local e regional, incorporando a
participação da comunidade na identificação dos problemas e
busca de soluções;
II. a realização de ações de sensibilização e de mobilização
social; e
III. o planejamento e execução de projetos sócio-ambientais de
interesse à escola, sua comunidade e ao Município.

Artigo 9° - Entende-se por Educação Ambiental Não-Formal as
ações e práticas educativas voltadas à sensibilização e mobili-
zação da coletividade sobre as questões ambientais e a sua
organização e participação na defesa do meio ambiente e me-
lhoria da qualidade de vida.

Artigo 10 - Ao Poder Público Municipal e a Sociedade como um
todo cabe promover a educação ambiental não-formal por meio
de processos participativos e abrangentes.

Artigo 11 - O Município, na esfera de sua competência e nas
áreas de sua jurisdição, definirá diretrizes, normas e critérios
para a educação ambiental, respeitados os princípios e objeti-
vos do Plano Municipal de Educação Ambiental.
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Artigo 12 - A coordenação da Política Municipal de Educação
Ambiental ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente, auxiliada pela Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 13 - São atribuições da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e da Secretaria Municipal de Educação, no que se
refere a aplicação desta lei:
I. definição de diretrizes para implementação em âmbito munici-
pal;
II. articulação, coordenação e supervisão de planos, programas
na área de educação ambiental, em âmbito municipal;
III. elaborar e implementar ações de ecoturismo como alternativa
de desenvolvimento sustentável, identificando os benefícios que
podem trazer às populações envolvidas, observando os impac-
tos negativos que podem advir da causa de não se planejar
antecipada e criteriosamente a sua implantação;
IV. desenvolver oficinas e centros de estudos com alunos da
rede municipal de ensino, abordando temas ambientais, elabora-
ção de projetos, maquetes, palestras e outras atividades asso-
ciadas aos temas em questão.

Artigo 14 - O Poder Executivo consignará nos orçamentos mu-
nicipais os recursos necessários destinados ao objetivo do de-
senvolvimento da Política Municipal de Educação Ambiental.

Artigo 15 - Para fins do disposto nesta Lei poderá o Poder
Executivo, firmar convênios e outros instrumentos legais, com
entidades públicas e privadas, compreendendo inclusive OS,
OSCIP, ONG e Autarquias.

Artigo 16 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação.

Artigo 17 - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias cons-
tantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário,
inclusive para os próximos exercícios.

Artigo 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.235, de 26 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre a instituição do Dia municipal de incentivo a Doa-
ção de Órgãos e adota outras providências)

Autoria: Ver. Roberto Araujo

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
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Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Municipal de incentivo a Doação
de Órgãos”, no município de Avaré a ser comemorado anual-
mente no dia 06 de agosto.

Artigo 2º - No referido dia, poderão ser realizados eventos
comemorativos, tais como eventos esportivos, culturais e afins.

Artigo 3º - O Poder Executivo poderá promover eventos e a
divulgação dos benefícios da doação de órgãos através dos
meios de comunicação em massa.

Artigo 4º - As despesas necessárias à execução da presente
lei correrão por conta de verbas consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.236, de 26 de agosto de 2.009.
Acrescenta dispositivos no inciso III do artigo 3º da lei nº 631, de
29 de julho de 2004.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - O inciso III do artigo 3º da lei nº 631, de 29 de julho de
2004 passará a vigorar acrescido das alíneas “h” e “h1” com as
seguintes redações:

Artigo 3º ...............:

I..............................;

II.............................;

III............................;

h) para os conjuntos habitacionais de interesse social, localiza-
dos junto ao distrito sede do município ou povoado de Barra
Grande, que atendam mutuários com renda familiar de até 03
(três) salários mínimos, os lotes com finalidade residencial terão
área mínima de 160,00 m² e testada e largura mínima de 8,00
metros lineares, exceto os lotes de esquina, que sendo irregula-
res deverão circunscrever em seu interior um retângulo com as
dimensões acima dispostas.
h.1) Os lotes comerciais a serem implantados nesses empreen-
dimentos deverão obedecer as mesmas dimensões dispostas
junto a alínea “a”, inciso III, artigo 3º da Lei nº 631/2004.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.237, de 26 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre o Controle do Desperdício de Água Potável Distri-
buída para Uso, institui o Programa Municipal de Conservação e
Uso Racional da Água e Reuso em Edificações e dá outras
providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1°  -  O controle do desperdício de água potável distribu-
ída para uso, será feito pelo Poder Executivo.

Artigo 2° - Fica o Executivo Municipal, por meio de seu setor
competente, autorizado a determinar fiscalização em toda a ci-
dade, com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdício,
bem como restringir a utilização exagerada da água.

Artigo 3°  - Constitui desperdício de água, para os fins desta lei:
I. lavar calçada com uso contínuo de água;
II. molhar ruas continuamente com água;
III. manter torneiras, canos, conexões, válvulas,  caixas d’água,
reservatórios,  tubos ou mangueiras eliminando  água continua-
mente;  e
IV. lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os
casos de lava-carros,  que deverão possuir sistema que reduza
o consumo de água ou que permita a sua reutilização, item este
a ser verificado quando do seu licenciamento.
§ 1º Excetuando-se os casos citados que possuam sistema que
reduza o consumo de água ou permita a sua neutralização, item
este a ser verificado quando do seu licenciamento.
§ 2º - Para fins de limpeza das calçadas será permitida lavagem
somente com água de reuso ou outras fontes  tais como: águas
servidas em lavagem de roupas, em piscinas, de chuva,  e
outros.

Artigo 4° - Ao verificar o uso inadequado ou o desperdício de
água distribuída para o consumo humano fica o fiscal da prefei-
tura autorizado a advertir o consumidor para que a prática não
se repita, anotando o dia e horário da ocorrência e registrando a
notificação, a qual será sucedida de processo administrativo,
permitindo-se ampla defesa do infrator.

Artigo 5° - Constatada, pela fiscalização, a reincidência do uso
inadequado ou do desperdício,  será aplicada ao infrator, multa
no valor de 10% sobre o valor registrado no consumo de água
do mês anterior o qual deverá ser apresentado pelo infrator ao
fiscal.

Artigo 6° - Os órgãos da administração pública direta, das au-
tarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Pú-
blico, bem como as demais entidades por ele controladas direta
ou indiretamente, deverão implantar, promover e articular ações
objetivando o combate ao desperdício, a redução e a utilização
racional e eficiente da água, nos termos desta lei.
Parágrafo Único - Os empregados e servidores do município
deverão colaborar com as medidas de combate ao desperdício,
de redução de consumo e de uso racional da água, atuando
também como facilitadores das mudanças de comportamento
esperadas com estas medidas.

Artigo 7°- Constatado o desperdício de água em próprios públi-
cos municipais, imediatamente deverá ser comunicado ao Chefe
do Executivo para que tome as providências com vistas à apu-
ração de responsabilidades e à aplicação de advertências.

Artigo 8° - Poderão ser mantidos, de forma sistemática, progra-
mas de controle de perda de água nos sistemas de produção e
distribuição de água potável, além de mecanismos de informa-
ção, educação ambiental e conscientização da população so-
bre a situação dos recursos hídricos do Município e a problemá-
tica de perdas e desperdícios de água.

Artigo 9° - O Poder Público colocará à disposição da população
um telefone para disque-denúncia,  visando facilitar e agilizar o
combate ao desperdício de água.

Artigo 10 - Fica instituído o Programa Municipal de Conserva-
ção e Uso Racional da Água e Reuso em Edificações, que tem
por objetivo instituir medidas que induzam à conservação, uso
racional e utilização de fontes alternativas para a captação de
água e reuso nas atuais e nas novas edificações, bem como a
conscientização dos consumidores sobre a importância da con-
servação da água.

Artigo 11 - O Programa desenvolverá as seguintes ações:
I.conservação e uso racional da água, entendido como o con-
junto de ações que propiciam a economia de água e o combate
ao desperdício quantitativo nas edificações (volume de água
potável desperdiçado pelo uso abusivo);

II. utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto
de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação
de água que não o sistema público de abastecimento; e
III. reutilização de águas servidas e ou utilizadas no tanque e
máquina de lavar.

Artigo 12 - Os projetos de novas edificações deverão apre-
sentar soluções alternativas, economizadoras de água potável
distribuída e de seu reuso, a serem aplicadas em especial a:

I. sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de
descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga
como torneiras dotadas de arejadores, sensores e outros capa-
zes de propiciar o uso econômico de água.
II. captação, armazenamento e utilização de água proveniente
da chuva; e
III. captação, armazenamento e reutilização de águas já utiliza-
das.

Artigo 13 -  Os imóveis já edificados deverão ser gradativa-
mente adaptados de forma a se manterem em consonância ao
disposto nesta lei.
Parágrafo Único – A adaptação gradativa se fará através da
substituição de produtos, materiais, elementos construtivos na
medida de seus desgastes, por outros econômicos e por novas
técnicas racionais tais como: troca de torneiras comuns para
torneiras com sensor ou outro dispositivo economizador de água,
e caixas de contenção de água de chuva para posterior apro-
veitamento externo.

Artigo 14 - O município fará constar dos editais para contrata-
ções de obras e serviços, tais como, reformas, construções em
imóveis próprios ou de terceiros, a obrigatoriedade do emprego
de tecnologia que possibilite redução e uso racional da água
potável, e da aquisição de novos equipamentos e metais hidrá-
ulicos/sanitários economizadores, os quais deverão apresentar
melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência no con-
sumo da água potável.

Artigo 15 - A participação no Programa Municipal de Conserva-
ção e Uso Racional da Água e Reuso em Edificações será aber-
ta às instituições públicas e privadas e à comunidade científica,
que serão convidadas a participar das discussões e a apresen-
tar sugestões.

Artigo 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.164, de 17 de agosto de 2009.
(Nomeia a Comissão Organizadora da Festa dos Garçons da
Estância Turística de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora da Festa dos Garçons da Estância Turística de Avaré- :-

Membros:-    MARCIA ANDRADE SALES FALANGHE;

                    DAULUS EDUARDO PAIXÃO;

                    THEREZINHA ALVES DE MORAES;

                     ROSIMARY DA SILVA GONÇALVES.

Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de agosto de
2009.

DECRETOS
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ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.167, de 19 de Agosto de 2009.
(Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:

Presidente:
Srª. MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Secretária Municipal da Saúde

Membros:
Sra. Lilian Augusto
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Srª Fátima dos Santos Zanella
Representante das demais Secretárias Municipais
Dr. Paulo Massud
Representante de Prestadoras de Serviços da Saúde em Enti-
dades com fins lucrativos
Sr. José Roberto Pascon
Representante das Prestadoras de Serviços da Saúde em Enti-
dades Filantrópicas
Dr. Robson Henrique Martins
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
outros Profissionais da área da Saúde
Sra. Benedita Aparecida Dalcim
Representante da Associação dos  Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Avaré
Sra. Maria Sílvia Pedro
Representante da Associação Comunitária Social e Obras
Assistenciais
Sra. Nair Pitarelli
Representante das Entidades Educacionais de Avaré

Suplentes:
Srª. Ana Maria Ferreira da Rosa
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Sr. Marcelo Ortega
Representante das demais Secretarias
Dr. João Alberto Siqueira
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades com fins lucrativos
Sr. José Carlos Nespeca
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em
Entidades Filantrópicas
Sr. Sergio José Andrade
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
outros Profissionais da área da Saúde
Sr. José Bento Corrêa
Representante da Associação dos  Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Avaré
Sr. João Fidélis
Representante da Associação Comunitária Social e Obras
Assistenciais
Sra. Célia Regina Oliveira dos Reis
Representante das Entidades Educacionais de Avaré

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.169, de 19 de Agosto de 2009.
(Dispõe sobre proibição do tráfego de caminhões de transporte
de carga articulados em duas ou três partes no perímetro urba-
no de Avaré e adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica terminantemente proibido o tráfego de cami-
nhões de transporte de carga  articulados em duas ou três
partes no perímetro urbano da cidade.

Artigo 2º – A Secretaria Municipal de Transportes e Sistema
Viário ficará responsável pela fiscalização e pela elaboração
das placas de advertência previstas neste decreto.

Artigo 3º – A não observância do previsto nesta determinação
acarretará nas sanções previstas no Código de Trânsito Brasi-
leiro em seu artigo 24, seus parágrafos e incisos.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.170, de 19 de Agosto de 2009
(Dispõe sobre a unificação do Departamento de Licitação e o
Departamento de Compras.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a necessidade de reestruturação e moderniza-
ção dos sistemas de compras, licitação, e almoxarifado, de modo
a permitir maior agilidade nos processos em perfeita consonân-
cia com a Lei 8.666/93,
Considerando que deve haver entrelaçamento das gestões pú-
blicas do sistema de compras com as licitações públicas, visan-
do atender de forma ampla os princípios básicos constitucional
da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e efici-
ência, e ainda, reduzir custos financeiros;
Considerando, que atualmente as informações são desencon-
tradas, prejudicando a Administração, cuja unificação irá permi-
tir maior controle de gestão administrativa atendendo os princípi-
os da economicidade;
D e c r e t a
Artigo 1º - O Departamento de Licitação e o Departamento de
Compras da Prefeitura ficam unificados a partir desta data, pas-
sando a ser um único Setor, anexados em um único local, deno-
minado de Departamento Licitação e Compras, aproveitando-se
todos os servidores municipais lotados anteriormente naqueles
Departamentos.

Artigo 2º - Designa-se como Chefe dos Departamentos  unifi-
cados, para responder pela Chefia do Departamento de Licita-
ção e Compras, a Doutora DANIELA SEGARRA ARCA.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas todas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.171, de 19 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre cancelamentos de senhas do Sistema de Arreca-
dação da Prefeitura.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o, o uso indevido de senhas no sistema de
arrecadação da Prefeitura, permitindo baixas indevidas no sis-
tema;
C o n s i d e r a n d o, a necessidade de vedar a evasão de
receitas por meios ilegais e promover o total controle no sistema
de baixas de impostos devidos ao Poder Público Municipal;
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica determinado ao responsável pelo CPD - Depar-
tamento de Processamento de Dados, o imediato cancelamento
da senha em nome do servidor Duílio Contrucci Gambini  (faleci-

do), bem como de todos os demais servidores que utilizam se-
nhas para os sistemas de ISS, IPTU e Dívida Ativa, cuja relação
de usuários e a identificação de cada um no sistema, seja enca-
minhado ao Secretário Municipal de Administração;

Artigo 2º - Que seja registrada nova senha apenas aos Chefes
ou Responsáveis pelos setores de ISS, IPTU e Dívida Ativa, e o
envio imediato de relação dos usuários ao Secretário Municipal
de Administração;

Artigo 3º - Que a servidora responsável pelo CPD – Centro de
Processamento de Dados informe imediatamente para providên-
cias administrativas e judiciais, o motivo da permanência do uso
de senha de servidor falecido.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogada todas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUNO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.172, de 19 de agosto de 2009.
(Nomeia a Comissão Responsável para Participação no Campe-
onato Regional de Futebol.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, Comissão Respon-
sável para Participação no Campeonato Regional de Futebol que
será realizada na cidade de Taquarituba- :-

Presidente:-  SAMUEL RODRIGUES;

Membros:-    VALDECI INACIO;
                    BENEDITO DA SILVA.

Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.173, de 20 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  : -
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, , nos termos
da Lei nº 1.224, de 20 de agosto de 2.009, a atribuir auxílio
financeiro às Escolas Estaduais e Entidades de Avaré, através
da Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$
14.200,00 (Quatorze Mil e Duzentos Reais),  referente a partici-
pação em desfile de aniversário da cidade, que será realizado
no dia 20 de setembro de 2009.

Parágrafo único - Os valores serão atribuídos conforme segue:
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Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão a seguinte dotação orçamentária:
Subvenção 06.03.01 – 3.3.50.43.00 – 12.361.2001.2041- Fonte
01 – despesas 00182 – Funcionamento do Ensino Fundamental.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.174, de 21 de Agosto de 2009.
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras pro-
vidências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arrua-
mento de uma área de terras de 5.000,00 m², denominado DES-
MEMBRAMENTO SENHOR DO BONFIM, aprovado conforme cer-
tificado GRAPROHAB Nº 0484/2009, de 21 de julho de 2009,
situado nesta cidade.

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE
PARCELAMENTO DO SOLO

I – IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: DESMEMBRAMENTO “Senhor do
Bonfim “
MUNICÍPIO: Avaré – S.P.
PROPRIETÁRIO: Otacílio Pereira de Souza Filho
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. Claudia Vieira Claro Garcia

 CREA nº: 506.155.730-7
ÁREA DA GLEBA:  3.829,87 m²  + 1.170,13 m² (sistema viário de
propriedade da prefeitura) ? TOTAL: 5.000,00 m²
ENDEREÇO DA GLEBA: R. Maximina Francisca de Souza – Jd.
Paineiras
CONFRONTANTES:

NORTE:  Maria Acyr Mercadante Puzzielo
SUL:   Av. Donguinha Mercadante
LESTE:   Maria Acyr Mercadante Puzzielo
OESTE:   Sidnei Cerqueira Melo

DISTÂNCIA DO CENTRO DA CIDADE: 3 Km
ACESSO PRINCIPAL: Av. Donguinha Mercadante

II – DESCRIÇÃO DA ÁREA DA GLEBA
Um lote situado no perímetro urbano desta cidade, na Fazenda
Paineiras, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se
no marco “A1” (posicionado a 290,00 metros do marco 35),
cravado no alinhamento da Avenida Donguinha Mercadante, junto
a divisa do lote nº 01, de propriedade de Sidnei Cerqueira Melo;
desse marco segue os seguintes marcos, rumos, distâncias e
confrontações: marco A1-B1, rumo 22º19’ NE – 100,00 metros,
confrontando com o lote nº 01 de propriedade de Sidnei Cer-
queira Melo; do marco B1-C, rumo 67º41’ NO – 50,00 metros,
confrontando com propriedade de Maria Acyr Mercadante Puz-
ziello; do marco C-D, rumo 22º19’ SO – 100,00 metros, confron-
tando com propriedade de Maria Acyr Mercadante Puzziello; do
marco D, cravado no alinhamento da Avenida Donguinha Merca-
dante, segue por este alinhamento no rumo 67º41’SE, percor-
rendo a distância de 10,00 metros de distância da área de Maria
Acyr Mercadante Puzziello, confrontando com a Avenida Don-
guinha Mercadante, deste marco deflete à esquerda em raio de
concordância de 9,00 metros, percorrendo uma distância de
12,73 metros, confrontando com a área a desapropriar até mar-
co cravado; deste marco segue em frente, percorrendo uma
distância de 62,60 metros, na mesma confrontação anterior, até
marco cravado; deste marco deflete à esquerda em curva de

raio 9,00 metros percorrendo uma distância 5,22 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
deflete à direita em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma
distância de 14,98 metros, na mesma confrontação anterior até
marco cravado; deste marco deflete à esquerda em curva de
raio 9,00 metros percorrendo uma distância 5,22 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
segue em frente, percorrendo a distância de 62,60 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
deflete à esquerda em raio de concordância de 9,00 metros;
percorrendo a distância de 12,73 metros, na mesma confronta-
ção anterior, até marco cravado junto ao alinhamento da Aveni-
da Donguinha Mercadante; deste marco segue no rumo 67º41’
SE, percorrendo a distância de 10,00 metros, confrontando com
a Avenida Donguinha Mercadante até atingir o marco A1, marco
que serviu de início destas medidas e confrontações, encerran-
do a área de 3.829,87 metros quadrados.

III – CARACTERIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO:

JUSTIFICATIVA DO TIPO DE USO
Localizado em zona de baixa ocupação, com predominância de
áreas ainda sem características marcantes, optou-se por per-
mitir o uso misto, predominantemente residencial, respeitando-
se a vocação natural do sítio.

QUADRO 1 – NATUREZA DO DESMEMBRAMENTO

Lotes  Nº Áreas (m2) %
Mistos 12 3.051,38 100,00

IV – PLANO URBANÍSTICO PROPOSTO

QUADRO 2

ESPECIFICAÇÃO    ÁREAS (m2) %
1. Lotes mistos (12 unidades)       3.051,38                  61,0
2. Áreas Públicas
2.1 Sistema Viário                           1.170,13                  23,4
     Área Institucional                      250,10                    5,0
     Área Verde                                   499,71 10,0
2.4 Viela Sanitária                         28,68                   0,6
TOTAL DA GLEBA                           5.000,00               100,0

V – ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES

Frente  mínima: 10,00 metros
Declividade  máxima dos Lotes: 5 %
Taxa Máxima de Ocupação dos Lotes: 70 %

VI – ESPECIFICAÇÃO DA QUADRA

Menor comprimento de Quadra =  100 m
Maior  comprimento de Quadra = 100 m
Número de Quadras: 1 quadra

VII – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO:

JUSTIFICATIVA: O sistema viário é de propriedade da Prefeitura
Municipal de Avaré, integrando-se perfeitamente com o urbanís-
tico proposto e com as condições de drenagem previstas para o
empreendimento.

CONCORDÂNCIA DE ALINHAMENTOS
Todos os cruzamentos concordam com raio de 9,00 metros.

QUADRO 5
IDENTIFICAÇÃO LEITO CARROÇÁVEL
Rua Maximina                                          9,00 m
Francisca de Souza

CALÇADA            INCLINAÇÃO (%)                  PAVIMENTAÇÃO
1,50 m              3                     sem pavimentação

VIII – INFRA – ESTRUTURA
Rede de distribuição de água potável
Executado pelo empreendedor e operado pela SABESP

Rede de coleta de esgoto
Executado pelo empreendedor e operado pela SABESP

Rede de distribuição de energia elétrica
Executado pelo empreendedor e operado pela Cia. Paulista de
Luz e Força- CPFL Santa Cruz

Rede de drenagem pluvial
Executado pelo Empreendedor (superficial) e operado pela Pre-
feitura

Sistema de coleta e destinação de lixo
Será executado pela Prefeitura local, por caminhões, diariamen-
te.

Artigo 2º - A Aprovação dos planos referidos no artigo anterior
somente se considerará em vigor depois que o proprietário fizer
doação pura e simples ao Município das áreas destinadas às
vias e logradouros públicos do aludido conjunto.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de Agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.176, de 24 de Agosto de 2009.
(Dispõe sobre unificação do Departamento de Recursos Huma-
nos com o Departamento de Pessoal).

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a necessidade de reestruturação e moderniza-
ção dos sistemas de seleção, recrutamento, admissão e treina-
mento de pessoal de forma integrada com o de processamento
da folha de pagamento da Prefeitura;
Considerando que deve haver entrelaçamento das gestões pú-
blicas de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, me-
lhorando com isso a eficiência, o atendimento ao servidor públi-
co, e ainda reduzir custos financeiros administrativos;
Considerando, que atualmente as informações são desencon-
tradas, prejudicando a Administração e os próprios servidores
municipais:
DECRETA:
Artigo 1º – O Departamento de Recursos Humanos e o Depar-
tamento de Pessoal da Prefeitura ficam unificados a partir desta
data, passando a ser um único setor, denominado de Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, aproveitan-
do-se todos os servidores municipais lotados anteriormente
naqueles departamentos.
Artigo 2º – Designa-se, interinamente, em carater emergencial
para responder pelos Departamentos unificados por este De-
creto, o Secretário Municipal de Administração, Senhor JOÃO
BATISTA LEME.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas todas as disposições em contrário, especial-
mente o Decreto nº 2.168 de 19 de agosto de 2009.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.179, de 26 de agosto de 2.009.
(Regulamenta o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Pessoa Portadora de Deficiência de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
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I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O :

DISTRITO INDUSTRIAL PASSA POR REESTRUTURAÇÃO
Prioridade do Go-

verno Municipal, o pla-
no de industrialização
racional de Avaré tem
como meta reestruturar
o Distrito Industrial da
cidade.

Técnicos da Secre-
taria Municipal de In-
dústria, Comércio e De-
senvolvimento Econô-
mico reuniram-se recen-
temente com os respon-
sáveis pelo atendimento
ao Poder Público da
CPFL – Santa Cruz,
concessionária de Ener-
gia Elétrica, para definir
os procedimentos para
extensão da rede elétri-

ca nos imóveis do Dis-
trito Industrial. Isso sig-
nifica que os cessionári-
os dos lotes já podem
entrar em contato com
a empresa, através do
telefone (14) 37112580

para se informarem so-
bre os procedimentos
exigidos para a benfei-
toria.

No mesmo sentido,
em entendimentos com
a Companhia de Sane-

amento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sa-
besp), a Prefeitura soli-
citou prioridade para
instalação da rede de
esgotos nos trechos ain-
da não atendidos, assim
como da rede de água,
no Distrito Industrial.

Outra medida para
adotada pela Secretaria
foi o envio de notifica-
ções para que se torne
possível a retomada das
áreas ainda não utiliza-
das. A finalidade é o re-
aproveitamento de imó-
veis ociosos para insta-
lação de novas empre-
sas no Distrito Industri-
al.

E D U C A Ç Ã O  /  M E I O   A M B I E N T E :

DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR É TEMA DE

PALESTRA NAS ESCOLAS

Nos dias 20 e 21 de
agosto, alunos das Esco-
las Municipais José Re-
bouças Carvalho e Ma-
neco Dionísio, recebe-
ram orientações sobre o
descarte correto de agu-
lhas/seringas e medica-
mentos vencidos.

Durante a pales-
tra os alunos tiraram dú-
vidas e se dispuseram a
conscientizar parentes e
amigos para o descarte
adequado dos materiais.

Foi informado que
os medicamentos venci-
dos deverão ser ensaca-
dos e levados para des-
carte na Central de Me-
dicamentos (Rua Alago-
as nº1086). A partir daí,
terão destinação correta.

As agulhas e se-
ringas, por sua vez, de-
verão ser acondicionadas
em um recipiente rígido

e resistente à punctura,
como por exemplo, cai-
xas de papelão com tam-
pa e garrafas Pet. Após
o acondicionamento, é
preciso levá-las para as
farmácias, drogarias, clí-
nicas veterinárias, postos

de saúde, clínicas médi-
cas, dentistas, entre ou-
tros.

A iniciativa da Se-
cretaria de Meio Ambi-
ente tem priorizado tais
palestras em escolas,
com agenda programada

até novembro, visto que
a prioridade é esclarecer
e contribuir para a for-
mação de jovens cuja
cultura vise ações sus-
tentáveis para o municí-
pio.

A G R I C U L T U R A  :

CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
RECOMEÇA EM SETEMBRO

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura co-
munica à população que
recomeça no próximo
dia primeiro de setem-
bro de 2009, terça-fei-
ra, a partir das 8h00, as
inscrições para a castra-
ção gratuita de cães e
gatos (fêmeas e ma-
chos).

De acordo com a
veterinária Adriana Bo-
rin, responsável pela ca-
mapnha a meta do pro-
jeto é reduzir a popula-
ção de cães e gatos que
ficam sem donos e
abandonados. Ela avisa
que, devido ao grande
número de procura para
este tipo de atendimen-
to, as inscrições são por
tempo limitado. “A cas-
tração gratuita é prefe-
rencial para cidadãos de
baixa renda e morado-
res de bairros mais ca-
rentes do município”,

explica.
A veterinária orienta

os donos de cães e ga-
tos de estimação a ven-
cerem o preconceito e
pensar na castração
como benefício para o
seu animal, evitando as-
sim enfrentar cios a cada
6 meses, risco de gravi-
dez indesejadas e, prin-
cipalmente, doenças
como câncer de mama
e infecções graves do
útero. “Além disso, a
castração é um serviço
de utilidade e saúde pú-
blica, pois evita a disse-
minação de zoonoses e
o aumento do número
de animais abandona-
dos nas ruas da cidade”
informa a veterinária.

Mais informa-
ções: Clínica Veteriná-
ria/Casa da Agricultu-
ra - Rua Santa Cata-
rina, 190, telefone:
3731-1909

Castração gratuita de cães e gatos é preferencial para
população carente

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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Artigo 1º - Fica, pelo presente Decreto, regulamentado o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Pessoa Portadora de
Deficiência de Avaré.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na  Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA DE AVARE

Capítulo I

Art. 1° - O presente Regimento Interno disciplina o funcionamen-
to do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia no
munípio de avaré, criado pela Lei n° 68, de 18 de maio de 2001 e
pela Lei n° 140, de 03 de outubro de 2001.
Art. 2° - O Conselho funcionará em prédio e instalações forne-
cidas pelo Poder Público Municipal.
Art. 3° - O Conselho realizará sessões plenárias mensais, con-
forme calendário a ser ajustado pelo próprio Conselho, por con-
vocação da presidência ou por requerimento firmado pela maio-
ria absoluta de seus membros.

Capítulo II
Art. 4° - O Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficien-
cia é por sua natureza órgão normativo, consultivo, deliberativo
e controlador da política de promoção, atendimento e de defesa
dos direitos da pessoa portadora de deficiencia.
§ 1° - Como órgão normativo deverá expedir resoluções definin-
do e disciplinando a política de promoção, atendimento e defesa
dos direitos da pessoa portadora de deficiencia.
§ 2° - como órgão consultivo emitirá parecer, por meio de comis-
sões especiais, sobre todas as consultas que lhe forem dirigi-
das, após a aprovação do Plenário.
§ 3° - Como órgão deliberativo reunir-se-á em sessões plenári-
as, decidindo, após discussão e por maioria simples de votos,
todas as matérias de sua competência.
§ 4° - Como órgão controlador visitará e fiscalizará entidades
governamentais e não governamentais prestadoras de assis-
tência e serviços, receberá comunicações oficiais, representa-
ção ou reclamações de qualquer cidadão sobre a violação ou
ameaça a violação dos direitos da pessoa portadora de defici-
encia.

Art. 5° - O Conselho é composto por 14 (quatorze) membros
titulares e 14 (quatorze) membros suplentes, tendo sua forma-
ção oriunda das seguintes áreas:
Representantes do Poder Público:
·1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
·1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;
·1 (um) representante da Secretaria Muncipal de Educação;
·1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;
·1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes;
·1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura e La-
zer;
·1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras.

Representantes da Sociedade Civil:
·3 (tres) representantes de Clubes de Serviços
·2 (dois) representantes de Entidades prestadoras de serviços
às pessoas portadoras de deficiencia, atendendo a globalidade
das deficiencias em Avaré;
·1 (um) representante das pessoas portadoras de deficiencia;
·1 (um) representante da ACIA – Associação Comercial, Industri-
al e Agropecuária de Avaré.

Parágrafo único: Os suplentes assumirão automaticamente
nas ausências e impedimentos dos conselheiros titulares, sen-
do recomendada sua presença em todas as reuniões plenárias
nas quais poderão participar dos assuntos e matérias discuti-
das, porém só votarão quando substituindo os titulares.

Art. 6° - O Conselhereiro perderá o mandato:

I.Em caso de ausência injustificada a 3 (tres) reuniões consecu-
tivas ou 5 (cinco) alternadas, ocorridas em um ano de exercício;
II.Ao deixar de atuar no segmento de representação pelo qual foi
eleito;
Parágrafo Único – Os Conselhereiros poderão apresentar jus-
tificativa das faltas, desde que sejam formuladas por escrito e
submetidas ao juízo discricionário do CMPPD.

Art. 7° - A perda do mandato previstas no Art. 6° deste Regimen-
to será declarada em reunião do CMPPD e deverá ser precedida
da notificação ao interessado, bem como da área de represen-
tação, assegurando-lhe o pleno direito de defesa.
Parágrafo Único – Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias
após o recebimento da notificação.

Art. 8° - No caso de vacância, no decorrer do período de man-
dato, assumirá automaticamente o respectivo suplente, o qual
completará o restante do mandato do Conselheiro substítuido.
§ 1° - Não havendo suplentes a serem convocados, proceder-
se-á imediata comunicação as respectivas áreas, para que,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias indiquem novos titulares e
suplentes para o preenchimento das vagas verificadas.
§ 2°- efetivadas as indicações, considerar-se-ão empossados
os novos membros do CMPPD, após a publicação do competen-
te Ato do Executivo.

Capítulo III
Da Competência
Art. 9° - Compete ao Conselho Municipal da Pessoa Portadora
de Deficiencia, entre outras atribuições:
·Formular a política municipal dos direitos da pessoa portadora
de deficiencia, definindo prioridades e controlando as ações de
execução;
·Deliberar na formulação das políticas sociais e básicas de inte-
resse da pessoa portadora de deficiencia:
·Solicitar a indicação para preenchimento de cargo de Conse-
lheiro nos casos de vacância e término de mandato;
·Nomear e dar posse aos membros do Conselho;
·Propor modificações nas estruturas das Coordenadorias e ór-
gãos de administração ligados à promoção, proteção e defesa
dos direitos da pessoa portadora de deficiência;
·Participar com os poderes Executivo e Legislativo Municipal da
definição de percentual da dotação orçamentária a ser destina-
da à execução das políticas públicas voltadas a pessoa porta-
dora de deficiência;
·Deliberar sobre a destinação de recursos e espaços públicos
para as programações culturais, esportivas e de lazer voltadas
a pessoa portadora de deficiencia;
·Opinar sobre assuntos que forem encaminhados;
·Elaborar seu Regimento Interno.

Capítulo IV
Dos òrgãos do Conselho Municipal
Art. 10° - São órgãos do Conselho:
a) o Plenário;
b) Diretoria;
c) as Comissões Especiais.

Seção I
Do Plenário e Sessões

Art. 11° - O Plenário compõe-se dos Conselheiros em exercício
pleno de seus mandatos e é órgão soberano das deliberações
do Conselho.

Art. 12° - O Plenário só poderá funcionar com a presença da
maioria simples dos Conselheiros, e as deliberações serão to-
madas por maioria simples dos votos dos Conselheiros presen-
tes à sessão, respeitadas as disposições definidas em lei.

Art. 13° - As sessões plenárias serão: ordinárias, extraordiná-
rias ou solenes.
Parágrafo único: As sessões terão início sempre com a leitura
da Ata da sessão anterior, que, uma vez aprovada, será assina-
da por todos os presentes da reunião da referida Ata. Em segui-
da, se fará a nomeação e distribuição à comissões e só então
terão início às deliberações.

Art. 14° - De cada sessão plenária do Conselho será lavrada
uma Ata pelo secretário, assinada pelo presidente e demais
conselheiros presentes, contendo um resumo de todos os as-
suntos tratados e as deliberações que forem tomadas.

Art. 15° - As deliberações do Conselho serão proclamadas pelo
presidente, com base nos votos da maioria, e terão forma de
resolução, de natureza decisória ou opinativa, se for o caso.

Seção II
Da Diretoria
Art. 16° - A Diretoria cuida do processo de administração do
Conselho, é reguladora dos seus trabalhos e fiscal de sua roti-
na, tudo em conformidade com o presente regimento. A Diretoria
será eleita pelo Plenário do Conselho.
§ 1° - A Presidência será exercida pelo presidente do Conselho
Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia de Avaré e, em
sua ausência ou impedimento, pelo vice-presidente.
§ 2° - Ocorrendo a ausência do vice-presidente, a Presidência
será exercida pelo Secretário-Geral.
§ 3° - Nos casos de vacância do cargo de presidente, o vice-
presidente completará o mandato.
§ 4° - O mandato da Diretoria coincidirá com o mandato dos
conselheiros.
Art. 17° - São atribuições do presidente:
I. presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões
e votações, com direito a voto;
II. decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações e
solicitações em plenário;
III. convocar sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes;
IV. proferir voto de desempate nas sessões plenárias;
V. distribuir as matérias às comissões especiais;
VI. nomear membros das comissões especiais e eventuais rela-
tores substituídos;
VII. assinar a correspondência oficial do Conselho;
VIII. representar o Conselho nas solenidades e zelar pelo seu
prestígio;

Art. 18° - Compete ao vice-presidente:
I. substituir o presidente nas suas ausências ou impedimentos;
II. participar das discussões e votações nas sessões plenárias;
III. participar das comissões especiais quando indicado pelo pre-
sidente.

Seção IV
Das Comissões Especiais
Art. 19° - As Comissões Especiais são órgãos delegados e
auxiliares do Plenário, a quem compete verificar, vistoriar, fisca-
lizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhe forem
distribuídas.
Parágrafo Único: Serão criadas tantas Comissões Especiais
quantas forem necessárias.

Art. 20° - As Comissões Especiais serão compostas de um
presidente, um relator, e por especialistas na sua área de atua-
ção, que emitirão parecer sobre todas as matérias que lhes
forem distribuídas.
§ 1° - Os componentes das Comissões serão nomeados pelo
presidente do Conselho.
§ 2° - Os pareceres das Comissões serão apreciados, discuti-
dos e votados em sessão plenária.
§ 3° - No caso de rejeição do parecer, será nomeado um novo
relator, que emitirá parecer retratando a opinião do dominante do
Plenário.
§ 4° - Os pareceres aprovados pelo Conselho poderão ser trans-
formados em resoluções.

Capítulo V
Da Secretaria
Art. 21° - A Secretaria do Conselho será exercida pelo secretá-
rio-geral, com assessoria técnica e apoio administrativo da Se-
cretaria Municipal/Departamento ao qual estiver vinculado o Con-
selho.
Paragráfo único: Nas ausências ou impedimentos do secretário-
geral, o presidente indicará um substituto para o exercício de
suas funções.

Art. 22° - A Secretaria manterá:
I. registro de correspondência recebida e remetida com os no-
mes dos remetentes e destinatários e respectivas datas:
II. livro de ata das sessões plenárias;
III. livro de Registro de Posse dos Membros dos Conselhos Titu-
lares;
IV. Cadasto das entidades governamentais e não governamen-
tais que prestam assistência e atendimento a pessoa portadora
de deficiência, contendo a denominação, localização, regime de
atendimento, número de atendimentos, diretoria.

Art. 23° - Ao secretário-geral compete:
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I. secretariar as sessões do Conselho;
II. manter, sob sua supervisão livros, fichas, documentos, pa-
péis dos Conselho;
III. prestar as informações que forem requisitadas e expedir
certidões;
IV. propor ao presidente a requisição de funcionários dos ór-
gãos governamentais que compõem o Conselho, para a execu-
ção dos serviços da Secretaria;
V. orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria;
VI. remeter à aprovação do Plenário os pedidos de registros das
entidades governamentais e não governamentais que prestam
ou pretendem prestar atendimento á pessoa portadora de defi-
ciencia.
VII. orientar a atualização cadastral das entidades governamen-
tais e não governamentais que prestem assistencia e atendi-
mento á pessoa portadora de deficiencia.

Capítulo VI
Das Alterações
Art. 24° - o presente Regimento poderá ser alterado somente
com a aprovação de no mínimo dois terços (2/3) do total de seus
membros.

Art. 25° - Este Regimento entrará em vigos a partir da data de
sua aprovação.

Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de 2009.

José Ricardo Cegarra
Presidente do CMPPD

Decreto nº 2.180, de 26 de agosto de 2.009.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá
outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da
Câmara Municipal, nos termos da Lei nº 1.232 de 26 de agosto
de 2.009, o Crédito Adicional no valor de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que
trata o Artigo anterior será coberto com recursos da anulação e
redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.181, de 27 de agosto de 2009.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de
Avaré, no dia 14 de setembro de 2009.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 14 de setembro, mantendo-se os
serviços essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e
varrição.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de agosto de
2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.182, de 26 de agosto de  2009
Delega as funções que especifica e dá outras providências.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no
artigo 61, parágrafo único da Lei Orgânica do Município,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Art. 1º - As funções de formalização das notas de empenho,
notas de liquidação e ordens de pagamento ficam delegadas,
com reservas de iguais poderes ao Chefe do Executivo, ao
Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré-SP, aos 26 de agosto
de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº.2178  de 26 de agosto de 2009.
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras
providências)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeita Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento do Município a abrir nos termos da Lei Municipal
nº1134 de 24/12/2008, o crédito no valor de R$1.477.000,00(hum
milhão, quatrocentos e setenta e sete mil reais), para suplemen-
tar as seguintes dotações do orçamento vigente:-

Local         Códigos         Geral           Especificação da Despesa         Valor

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do
artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 101, de 20 de agosto
de 2.009.

(Dispõe sobre criação do Posto de Fiscalização Tributária, e
adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

CAPÍTULO I
Seção I
Do Posto de Fiscalização Tributária
Artigo 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal da
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Fazenda, o Posto de Fiscalização Tributária, objetivando:
I - promover a modernização da arrecadação dos tributos muni-
cipais, pelo combate sistemático à evasão fiscal e à sonegação
de tributos e pelo aumento da eficiência dos sistemas de Fisca-
lização Tributária;
II - promover a modernização da produtividade da fiscalização
tributária, bem como propiciar o aperfeiçoamento da legislação;
III - oferecer maior qualidade nos serviços prestados aos contri-
buintes mediante orientação, promoção de cursos, palestras e
outras atividades que impliquem esclarecimentos quanto à cor-
reta aplicação das normas tributárias;
IV - promover a responsabilidade na gestão fiscal, pelo aumento
da eficiência e eficácia na arrecadação dos tributos de compe-
tência do Município, atendendo ao disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção I
Da Estrutura da Fiscalização Tributária
Artigo 2º -  A Fiscalização Tributária, expressamente definida
no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, será composta,
no Município de Avaré, pelas unidades da Secretaria Municipal
de Fazenda, responsável pelas funções de lançamento tributá-
rio, fiscalização tributária, arrecadação, cobrança de débitos
não inscritos na dívida ativa, tributação e julgamento.
§ 1º As atribuições das unidades integrantes da Fiscalização
Tributária serão estabelecidas por Ato do Executivo.
§ 2º Os cargos em comissão de chefia, direção, assistência e
assessoramento da Fiscalização Tributária são privativos dos
servidores mencionados no artigo 3º desta lei.

Seção II
Dos Servidores do Posto de Fiscalização Tributaria
Artigo 3º - O Posto de Fiscalização Tributária será composto
dos seguintes cargos:
01 cargo de Chefe do Posto de Fiscalização Tributária.
04 cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal.

Seção III
Da Capacitação do Auditor-Fiscal Tributário
Artigo 4º - A Administração promoverá ou realizará, obrigatori-
amente, no mínimo 1 (um) curso de educação continuada por
ano para os integrantes da carreira de Auditor-Fiscal Tributário
Municipal.
§ 1º O titular de cargo de Auditor-Fiscal Tributário Municipal não
poderá recusar-se a participar de cursos indicados pela Admi-
nistração, exceto se estiver afastado, em licença ou por motivo
fundamentado, analisado e aceito pela chefia imediata.
§ 2º A infração ao disposto no § 1º implicará aplicação de pena
de repreensão pela chefia imediata, nos termos do disposto na
legislação vigente.
§ 3º Pelo disposto no § 1º, o tempo que for da realização dos
cursos, será considerado que o Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal estará à disposição da Prefeitura e em pleno exercício da
função.

Seção IV
Do Regime Disciplinar dos Fiscais Tributários Municipais
Artigo 5º- Além das vedações inerentes à sua qualidade de
servidor público municipal, é ainda vedado ao Auditor-Fiscal Tri-
butário Municipal em atividade exercer, contra os interesses do
Município de Avaré, direta ou indiretamente, mesmo que em gozo
de licença ou afastamento, com ou sem prejuízo de vencimen-
tos, as atividades de assessoria ou consultoria, contabilidade e
auditoria, quando tratarem de matéria tributária.
Artigo 6º- O descumprimento ao disposto no artigo anterior su-
jeitará o servidor às penalidades previstas em lei, nos termos da
legislação em vigor.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção I
Das Prerrogativas
Artigo 7º - O titular de cargo de Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal, no exercício de suas funções, terá livre acesso a qualquer
órgão ou entidade pública ou empresa estatal, estabelecimento
empresarial, de prestação de serviços, comercial, industrial,
imobiliário, agropecuário e instituições financeiras para vistoriar
imóveis ou examinar arquivos e equipamentos, eletrônicos ou
não, documentos, livros, papéis, bancos de dados, com efeitos
comerciais ou fiscais, e outros elementos que julgue necessári-
os ao desenvolvimento da ação fiscal ou ao desempenho de
suas atribuições, podendo fazer sua apreensão.
§ 1º O Auditor-Fiscal Tributário Municipal, dentro das suas áreas

de competência e circunscrição, terá precedência sobre os
demais setores da Administração.
§ 2º Para desconsiderar ato ou negócio jurídico simulado que
visem a reduzir o valor do tributo, a evitar ou postergar seu
pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gera-
dor ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência
de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 3º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a
opção pela forma mais complexa ou mais onerosa, para os en-
volvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determi-
nado ato.
§ 4º Para o efeito do disposto no inciso II do § 2º, considera-se
abuso de forma a prática de ato ou negócio jurídico indireto que
produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídi-
co dissimulado.
Artigo 8º - Sem prejuízo dos direitos que a lei assegura aos
servidores em geral, são prerrogativas do titular de cargo de
Auditor-Fiscal Tributário Municipal, no exercício de suas fun-
ções:
I - auxílio de força pública para o desempenho de suas funções,
nos termos do art. 200 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966;
II - permanência em locais restritos ou estabelecimentos e livre
acesso a quaisquer vias públicas ou particulares;
III - exclusão das restrições municipais quanto à circulação de
veículos automotores e isenção do pagamento de estaciona-
mento nos logradouros públicos ou em garagens municipais;
IV - assistência judicial em ações decorrentes do exercício do
cargo, conforme regulamento do Poder Executivo;
V - ressarcimento de despesas com combustível, estaciona-
mento e pedágio, pela utilização de transporte particular em dili-
gências, o qual será regulamentado futuramente por decreto.

Seção II
Da Produtividade Fiscal
Artigo 9º- Será devida, aos Auditores-Fiscais Tributários Muni-
cipais, pelo exercício das atividades da Fiscalização Tributária
específicas do cargo e pelo cumprimento das metas da Fiscali-
zação Tributária, a Produtividade Fiscal, levando-se em conta a
contribuição individual para as atividades da Fiscalização Tribu-
tária, medida em número de pontos, na forma desta lei.
§ 1º O Auditor-Fiscal Tributário Municipal não perderá a Produti-
vidade Fiscal quando a legislação considerar seu afastamento
ou licença como de efetivo exercício, hipótese em que lhe serão
atribuídos:
I - pontos por dia de afastamento ou licença, em número equiva-
lente à média diária dos pontos efetivamente percebidos nos 6
(seis) meses anteriores ao de seu afastamento ou licença, na
parcela referente à contribuição individual, acrescido do valor
acumulado, se houver;
II - Para fins de aposentadoria será calculada a remuneração do
Auditor-Fiscal Tributário Municipal acrescida da média dos últi-
mos 60 (sessenta) meses do valor recebido da Produtividade
Fiscal.
§ 2º O Auditor-Fiscal Tributário Municipal somente fará jus, além
das vantagens decorrentes do exercício desse cargo, à Produ-
tividade Fiscal no efetivo exercício do cargo.
I – Considera-se efetivo exercício o cargo de Chefe do Posto de
Fiscalização Municipal. O valor da Produtividade Fiscal nesse
caso será calculada com base na média dos Auditores-Fiscais
Tributários Municipais.
§ 3º Os afastamentos para o exercício dos cargos previstos no
inciso I do parágrafo anterior deverão ser autorizados pelo Pre-
feito, que poderá delegar esta competência, observada a con-
veniência administrativa.
Artigo 10-  Para os efeitos do disposto no artigo anterior, a
apuração da produtividade fiscal far-se-á, mensal e cumulativa-
mente pela atribuição de pontos referentes à contribuição indivi-
dual para as atividades da Fiscalização Tributária, segundo Ane-
xo I – Tabela de Pontuação para Produtividade fiscal.
§ 1º A Produtividade Fiscal será paga proporcionalmente até o
limite de cento e cinqüenta por cento do salário com base na
pontuação alcançada conforme estabelece o inciso abaixo rela-
cionado.
I- Baseado na remuneração do Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal, para isso deverá respeitar o seguinte:
a) O mínimo de 250 pontos para ter direito a Produtividade Fiscal,
b) O máximo de 800 pontos para ter direito integralmente a Pro-
dutividade Fiscal,
c) A Produtividade Fiscal será apurada, considerando o mês
inteiro, no início do mês subseqüente e pago no segundo mês a
ele subseqüente.

§ 2º Se houver excesso de quantidade de pontos em relação ao
limite de percepção mensal, será ele utilizado para a atribuição
de pontos referentes ao cumprimento de meta de resultado do
mês seguinte ao da apuração, desde que seja alcançada a
pontuação mínima.
§ 3º O número de pontos mensal referente ao cumprimento de
metas, que em nenhuma hipótese será inferior a zero, será
apurado com Base no Anexo I – Tabela de Pontuação para Pro-
dutividade Fiscal, somando as atividades realizadas pelos Audi-
tores-Fiscais Tributários Municipais.
§ 4º Considerando-se a obrigatoriedade da fiscalização ser fei-
ta por mais de um fiscal, os serviços fiscais assim desenvolvi-
dos serão pontuados de forma igual e integral para os Audito-
res-Fiscais Tributários Municipais executores.

Seção III
Artigo 11. O Município não responderá, em nenhuma hipótese,
por encargos, manutenção e responsabilidades decorrentes da
propriedade e do uso de veículo particular utilizado pelos Audito-
res-Fiscais Tributários Municipais no efetivo exercício de suas
funções.
Das Disposições Finais e Transitórias
Artigo 12 As despesas com a execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Artigo 13 O Poder Executivo disporá, em decreto, sobre as com-
petências e atribuições, denominação das unidades, bem como
a denominação, especificação e requisitos de ocupação, dos
cargos e funções de confiança da Secretaria Municipal da Fa-
zenda.
Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Anexo I – Tabela de Pontuação para Produtividade Fiscal
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Lei Complementar nº 102, de 20 de agosto
de 2.009.

(Dispõe sobre a alteração do anexo I da Lei nº 274, de 21 de
março de 1995 – alterando o número de vagas e redenominando
o cargo de Fiscal de Tributos para Auditor Fiscal Tributário Muni-
cipal.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica alterado, na lei nº 274, de 21 de março de 1995,
a denominação do cargo de Fiscal de Tributos, passando a ser
Auditor Fiscal Tributário Municipal.

Artigo 2º - Ficam automaticamente alteradas a Lei Complemen-
tar nº 59, de 04 de agosto de 2005 e a Lei Complementar nº 74,
de 03 de maio de 2007, consignando a nova denominação do
cargo, a carga horária, as atribuições, os requisitos, bem como
a quantidade de cargos:

Parágrafo único: O cargo alterado pela presente lei terá as se-
guintes atribuições:
I - em caráter exclusivo, relativamente aos impostos de compe-
tência do Município de Avaré, às taxas e às contribuições admi-
nistradas pela Secretaria Municipal da Fazenda:
a) constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive
por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de ofício, homo-
logar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder
à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo;
b) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria,
diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumpri-
mento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando
todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os
relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e asse-
melhados, bem como o de lacrar bens móveis, no exercício de
suas funções;
c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informa-
ções fiscais com as demais administrações tributárias da União,
dos Estados e outros Municípios, mediante lei ou convênio;
d) autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de
sistemas tributários informatizados;
e) avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informa-
ção, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, co-
brança e controle de tributos e contribuições;
f) planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a
competência específica de outros órgãos, as atividades de re-
pressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valo-
res;
g) desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributá-
ria;
h) analisar, elaborar e proferir decisões, em processos adminis-
trativo-fiscais, nas respectivas esferas de competência, inclu-
sive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à soli-
citação de retificação de declaração, à imunidade, a quaisquer
formas de suspensão, exclusão e extinção de créditos tributá-
rios previstos na Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e contri-
buições, bem como participar de órgãos de julgamento singula-
res ou colegiados relacionados à Administração Tributária;
i) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário,
inclusive em processos de consulta;
j) elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre
projetos de lei referentes a matéria tributária;
k) supervisionar as atividades de disseminação de informações
ao sujeito passivo, visando à simplificação do cumprimento das
obrigações tributárias e à formalização de processos;
l) elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por
decisão administrativa ou judicial;
m) prestar assistência aos órgãos encarregados da represen-
tação judicial do Município;
n) informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na
Dívida Ativa antes do termino prescricional, bem como efetuar a
inscrição na Dívida Ativa dos referidos débitos e também excluir
na Dívida Ativa débitos inscritos de forma irregular ou indevida;

o) planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades
de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, ta-
xas e contribuições;
p) realizar pesquisa e investigação relacionados às atividades
de inteligência fiscal;
q) examinar documentos, livros e registros de instituições finan-
ceiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financei-
ras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, des-
de que, a quebra do sigilo bancário seja considerada, pelo Che-
fe do Posto de Fiscalização responsável pela fiscalização do
tributo objeto da verificação, indispensável para a conclusão da
fiscalização;
II - em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades ineren-
tes às atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda:
a) assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho,
as autoridades superiores da Secretaria Municipal da Fazenda
ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes assistên-
cia especializada, com vista à formulação e à adequação da
política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo
planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e
treinamento;
b) coordenar, participar e implantar projetos, planos ou progra-
mas de interesse da Administração Tributária;
c) apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da
legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou implan-
tação de novas rotinas e procedimentos;
d) preparar os atos necessários à conversão de depósitos em
renda do Município, bem assim à autorização para o levanta-
mento de depósitos administrativos após as decisões emana-
das das autoridades competentes;
e) avaliar e especificar sistemas e programas de informática
relativos às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança
e controle de tributos e contribuições;
f) avaliar, planejar, promover, executar ou participar de progra-
mas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação dos Audi-
tores-Fiscais Tributários Municipais e demais servidores, relaci-
onados à Administração Tributária;
g) acessar as informações sobre o andamento de ações judici-
ais que envolvam créditos de impostos e contribuições de com-
petência do Município de Avaré;
h) executar atividades com a finalidade de promover ações pre-
ventivas e repressivas relativas à ética e à disciplina funcionais
dos Auditores-Fiscais Tributários Municipais, verificando os as-
pectos disciplinares dos feitos fiscais e de outros procedimen-
tos administrativos;
i) informar processos e demais expedientes administrativos;
j) realizar análises de natureza contábil, econômica ou financei-
ra relativas às atividades de competência tributária do Município;
k) desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o con-
trole e a avaliação da receita tributária;
l) exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à
interpretação da legislação tributária e ao exato cumprimento de
suas obrigações fiscais.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI COMPLEMENTAR Nº 103, de 20 de agosto
de 2.009.

(Dispõe sobre criação de cargo e dá outras providências –
Chefe do Posto de Fiscalização Tributária.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica criado o cargo em comissão “ad nutum”, abaixo
relacionado, no quadro de Pessoal dos servidores Públicos da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, que passará a fazer
parte integrante do anexo II da lei nº 274, de 21 de março de
1995.

Parágrafo único: O cargo criado pela presente lei terá a seguinte
atribuição: Além das funções de Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal, cabe ao Chefe do Posto de Fiscalização Tributária, aferir e
controlar os pontos de Produtividade Fiscal, a fiscalização do
cumprimento da jornada de trabalho, inclusive horas extras, em
virtude da dispensa da marcação de ponto mecânico ou eletrô-
nico e o deslocamento realizado em cada serviço realizado pe-
los Auditores-Fiscais Tributários Municipais.
Artigo 2º - O cargo de Chefe do Posto de Fiscalização Tributá-
ria deverá ser ocupado por integrantes do quadro de servidores
municipais com nível Superior Completo em uma das seguintes
áreas: Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Economia.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente
lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 044/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de DIRETOR DE
ESCOLA do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.635 de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:

Class. Nº Inscr. Nome
08º 01644 Martha Angelica Sossai
09º 00596 Joana Bueno Ruiz

A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 27 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

INEDITORIAIS

COOPERATIVA DOS PISCICULTORES DO MÉDIO
E ALTO PARANAPANEMA COOMAPEIXE

CNPJ 10.650.044/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da COOMAPEIXE - Cooperativa dos Pisci-
cultores do Médio e Alto Paranapanema, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA seus vinte e
cinco cooperados em condições de votar, para se reunirem na
Segunda Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
dezessete de setembro do ano de dois mil e nove, quinta-feira,
na sede do EDR/CATI/Regional Avaré, sito a Rua Santa Catarina,
1.901, Centro, na Estância Turística de Avaré, em primeira con-
vocação às 17h00, com a presença de dois terços do número
de cooperados; em segunda convocação às 18h00, com a pre-
sença de metade mais um dos cooperados ou ainda em terceira
convocação, às 19h00, com a presença mínima de dez coope-
rados, para deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1.
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Leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior;
2. Avaliação do Plano Anual de Atividades (PAA/2009); 3. Avali-
ação do I Fórum de Piscicultura em Tanque-Rede do Sudoeste
Paulista; 4. Aprovação da demissão e admissão de cooperados;
5. Demais assuntos não deliberativos, mas de interesse da COO-
MAPEIXE.
Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2009

FERNANDO FRANCO DA SILVA
Diretor-Presidente

Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA
Termo de Homologação

Hadel Aurani – Presidente da Fundação Regional Educacional de
Avaré – FREA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA o Processo Licitatório objetivan-
do a Contratação de um Advogado para Prestação de Serviços
de Assessoria e Consultoria Jurídica diretamente aos gabinetes
da Presidência e da Diretoria Executiva da Fundação Regional
Educacional de Avaré – FREA mediante emissão de pareceres
nas áreas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. De-
verá, ainda, efetuar a defesa das contas da FREA perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em favor do Licitan-
te Dr. Marcelo Ornellas Fragozo, relativo a Carta Convite nº 004/
2009 – Processo nº 019/2009 – Homologado em: 24/08/2009.

HOMOLOGAÇÃO

CARTÕES DA ZONA AZUL

POSTOS DE VENDA
Santa Efigênia Informática

Rua Goiás, 1464

Rua Rio Grande do Sul, 1380

Da Fruta Sorveteria

Center Som Watanabe

Rua Alagoas, 1543

Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas

Banca Central

Banca do Mercado

Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina

Rua Pernambuco, 1346

Abavil

Babucha

Rua Pernambuco, 1472

Rua Pernambuco, 1271

Xerox e Chaveiro Center

Café e Prossa

Rua Santa Catarina, 1386

Largo São João, 200

Casa Chaddad

Distribuidora Avaré de Publicações

Rua Rio de Janeiro, 1626

Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco

Farmácia São Bento

Ponto do Cartão

Rua Rio Grande do Sul, 1452

Rua Pernambuco, 1521

Clinica do Tênis

Rua Pernambuco c/ Rua Piauí

Livraria e Locadora Betel

Sorveteria Gurt Frut

Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana

Rua Alagoas, 1455/2

360° Graus Confecções

MAIORES INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO ZONA AZUL
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 12 1º andar - Fone (14) 3711-2571
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RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
21 A 27 DE AGOSTO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
21 A 27 DE AGOSTO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
21 A 27 DE AGOSTO

AVARÉ, 27 DE AGOSTO DE 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos

SECRETARIA DE HABITAÇÃO



AVARÉ, 29 DE AGOSTO  DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 425 21

A D M I N I S T R A Ç Ã O :

MEDIDAS DISCIPLINAM A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
A Secretaria de Ad-

ministração, em sintonia
com as prioridades do
Governo Municipal, está
pondo em prática vári-
os projetos e ações em
benefício da coletivida-
de, especialmente em
favor do funcionalismo
municipal.

Em outubro próxi-
mo, a completa informa-
tização de todos os se-
tores da Prefeitura será
implantada, o que repre-
senta uma otimização,
interligação e automati-
zação, com a interliga-
ção de todos os softwa-
res, centralizados no sis-
tema de contabilidade.

A medida permitirá
um melhor gerencia-

mento dos sistemas e
coibirá possíveis eva-
sões de receitas, de
modo a permitir ao con-
tribuinte maior rapidez e
eficiência dos serviços
públicos oferecidos,
abrangendo todos os
setores da municipalida-
de, inclusive o Cemité-
rio Municipal.

Com o novo siste-
ma, será possível criar
um pronto atendimento
ao cidadão, centraliza-
do em um único lugar, a
exemplo do projeto
PoupaTempo, do Go-
verno de São Paulo, cri-
ando dessa forma, faci-
lidades na emissão de
documentos e atendi-
mento aos contribuintes

e servidores municipais.
Plano de Carreira -

O tão sonhado plano
de cargos e salários
dos funcionários da
Prefeitura, uma rei-
vindicação de mais de
30 anos, já está com o
trabalho de revisão do
projeto inicial encer-
rado, e na próxima
semana, um substitu-
tivo deverá ser enca-
minhado à Câmara
Municipal para dis-
cussão e aprovação.

A previsão é de que
a medida entre em vigor
já no início do próximo
ano, quando então to-
dos terão um significati-
vo aumento no salário,
especialmente aquela

classe mais sofrida do
funcionalismo municipal,
possibilitando ainda,
uma progressão a cada
três anos de trabalho
prestado.

Outro benefício ao
servidor público munici-
pal será a substituição da
atual cesta básica, que
custa hoje cerca de R$
90 reais por um cartão
de compras. O cartão
oferece uma vasta lista
de produtos disponíveis
em todo o comércio da
cidade e seu valor inici-
al será de R$ 110 reais,
reajustado a cada três
meses pelo INPC.

Mais outra questão
resolvida pela Secreta-
ria de Administração foi

a instituição de sistema
de gerenciamento de
descontos em folha de
pagamento dos servido-
res de forma automáti-
ca e sem burocracia, li-
mitando em 30% do sa-
lário líquido, o limite de
empréstimos consigna-
dos com instituições fi-
nanceiras, e em 45% o
limite para compras no
comércio em geral atra-
vés de cartão de com-
pras, que deverá funci-
onar como um vale para
o servidor municipal.

Reestruturação - A
Secretaria de Adminis-
tração também está cui-
dando da reestruturação
administrativa da Prefei-
tura com a implantação

de um novo organogra-
ma, e pra isso está unifi-
cando vários setores, de
modo a facilitar a im-
plantação de novos sis-
temas, sempre objeti-
vando melhoria nos ser-
viços públicos e aos ser-
vidores municipais, de-
vendo, com a unificação
do Departamento de
Pessoal com o Depar-
tamento de Recursos
Humanos. Hoje com a
denominação de Depar-
tamento de Recursos
Humanos e Gestão de
Pessoal que em breve
deverá funcionar em um
único local, e oferecer
ao servidor, treinamen-
tos constantes, inclusive
cursos para todas as
categorias, inclusive de
informática.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L :

APAE DE AVARÉ PROMOVE  SEMANA

NACIONAL DO EXCEPCIONAL

Com a celebração
de uma missa, a Asso-
ciação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
(APAE) de Avaré abriu
a Semana Nacional do
Excepcional 2009. O
tema criado para orien-
tação dos trabalhos de
mobilização social e ar-
ticulação da Rede Apa-
eana em 2009 é: “Que-
bre a resistência e tome
uma atitude: construa
acessibilidade para a
pessoa com deficiência
intelectual.”

A campanha, ba-

seada nesse tema, bus-
ca sensibilizar a socie-
dade no que diz respei-
to às ações e estratégi-
cas que a mesma adota
e que devem ser volta-
das ao acesso do defi-
ciente intelectual em di-
versos âmbitos de sua
vida, seja ele social, cul-
tural ou econômico.

O objetivo da ini-
ciativa remete-se à mu-
dança de atitude e à in-
corporação de valores
indispensáveis à popula-
ção, para que o conví-
vio social do deficiente

seja efetivo e, conse-
quentemente para que o
mesmo seja mais respei-
tado enquanto cidadão.

Em virtude da gri-
pe A, as atividades pro-
gramadas para este ano
foram elaboradas de
forma a não causar aglo-
meração. Ontem foi ser-
vido almoço comemora-
tivo para as crianças.
Neste domingo, 30,
acontece a festa “O dia
de fazer a diferença”,
patrocinada pela Em-
presa Auto Ônibus Ma-
noel Rodrigues S/A.

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal, Centro Adminis-

trativo e nas Bancas de Jornais

E S P O R T E :

BASQUETE JUVENIL DE AVARÉ SE
CLASSIFICA PARA SEMIFINAL

A equipe de Basque-
tebol Masculino da
SEME/Avaré, comanda-
da pelo técnico Artur
Leandro (Polenta) ven-
ceu Ourinhos por W.O
neste domingo, 23, pela
Liga de Basquete Cen-
tro Oeste Paulista na ca-
tegoria Juvenil.

Esta vitória foi im-

portante porque a equi-
pe avareense precisava
vencer por uma diferen-
ça maior de quatro pon-
tos, o que garantiria o 4º
lugar e a classificação
para play off (semifinal).

Agora a equipe ava-
reense leva vantagem no
confronto direto com
Ourinhos, pois na derro

por W.O o placar regis-
trado é de 20x0 e Avaré
perdeu em Ourinhos por
uma diferença de três
pontos.

O próximo compro-
misso da equipe Juvenil
de Avaré será no dia 12
de setembro contra a
equipe da cidade de Avaí.
.
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C U L T U R A :

FESEST 2009 CONSAGRA A PEÇA “AS NOIVAS DE NELSON”
O III Festival Esta-

dual de Teatro de Avaré
(FESEST) foi realizado
entre os dias 13 a 22 de
agosto. Promovido pela
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer, o even-
to recebeu bom público
todas as noites no Tea-
tro Municipal Octávio
Morales Moreno.

“As Noivas de Nel-
son”, peça encenada
pela Cia. de Artes de
Jundiaí conquistou os
prêmios de Melhor Es-
petáculo, Melhor Dire-
tor, Melhor Atriz, entre
outros.

Veja a classificação
final do Festival.

MELHOR ESPETÁ-
CULO:

1º As Noivas de Nelson
Cia. Paulista de Artes –
Jundiaí
2º As Patacoadas de
Cornélio Pires
Grupo Andaime de Te-
atro – Unimep - Piraci-
caba
3º Cem gramas de den-
tes
Cia. Azul Celeste – São
José do Rio Preto

DIRETOR:
Marco Antonio Braz
Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí

ATOR:
Bruno Agulhari
Espetáculo: As pataco-
adas de Cornélio Pires
– Piracicaba

ATRIZ:
Vivi Mazolli
Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí

ATOR COADJU-
VANTE:
Antonio Chapéu
Espetáculo: As Pataco-
adas de Cornélio Pires
– Piracicaba

ATRIZ COADJU-
VANTE:

Ana Maria Barreto
Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí

ATOR REVELA-
ÇÃO:
Thiago Cardoso
Espetáculo: Mal Secre-
to – Presidente Pruden-
te

ATRIZ REVELA-
ÇÃO:
não teve indicação

MAQUIAGEM:
Edvaldo Zanotti
Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí

TRILHA SONORA:
Jonathas Beck
Espetáculo: As pataco-
adas de Cornélio Pires
– Piracicaba

FIGURINO:
Juliana Fernandes
Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí

ILUMINAÇÃO:
Guilherme Bonfánti
Espetáculos: Cem gra-
mas de dentes – São
José do Rio Preto
As Noivas de Nelson –
Jundiaí
CENÁRIO:
Juliana Fernandes

Espetáculo: As Noivas
de Nelson – Jundiaí
PRÊMIO ESPECIAL
DO JÚRI:
Grupo Andaime de Te-
atro – Unimep, pela pes-
quisa de linguagem do
universo caipira, em
busca de um teatro mu-
sical brasileiro
Espetáculo: As Pataco-
adas de Cornélio Pires
– Piracicaba.

PRÊMIO JÚRI IM-
PRENSA:
Espetáculo: Ame Kalu-
la
Grupo Polichinelo de
Teatro
Cidade: Araraquara

M E I O   A M B I E N T E :

EM AVARÉ, O DIÁLOGO INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
No período de 1 a

4 de setembro, a Estân-
cia Turística de Avaré vai
ser a sede doVII Diálo-
go Interbacias de Edu-
cação Ambiental em
Recursos Hídricos no
Hotel Berro D’água.

 O evento tem como
objetivo central dar con-
tinuidade ao processo
de integração e articula-
ção de programas, pro-
jetos e ações educativas
na área ambiental, con-
siderando os recursos
hídricos e a atuação dos
Comitês de Bacias hi-
drográficas envolvidos,
bem como entidades da
sociedade civil, órgãos
públicos entre outros
atores sociais envolvi-
dos.

O público alvo é
constituído por educa-
dores, formadores de
opinião, membros dos

Comitês de Bacias Hi-
drográficas, prefeitos
municipais, vereadores,
técnicos de órgãos pú-
blicos e privados, ambi-
entalistas e da socieda-
de civil em geral.

A organização cen-
tral do evento está cen-
trada no Departamento
de Águas e Energia Elé-
trica - DAEE, Diretoria
do Peixe-Paranapane-
ma, cuja sede é na ci-

evento conhece a exce-
lente receptividade, bom
humor dos funcionários
e a excelente estadia que
o hotel oferece”, desta-
ca a organização.

PARA MAIS IN-
FORMAÇÕES E
INSCRIÇÕES, CON-
SULTE O SITE
www.dialogointerbacias.
org. ou ligue: (14) 3417-
1017 - FAX - 14 3417-
1662 - Marília/SP.

dade de Marília/SP.
“A parceria com o

hotel continua. Cercado
de verde e com diver-
sas atividades e ações
voltadas à educação
ambiental e ao meio
ambiente, o Berro
D’Água tem sido um
grande parceiro nestes 7
anos de Diálogo, colo-
cando toda sua estrutu-
ra e equipe à disposição.
Quem já participou do

L E G I S L A T I V O  :

PALESTRA SOBRE GRIPE A É
MINISTRADA NA CÂMARA

Na última segunda,
25, a médica infectolo-
gista e chefe da Vigilân-
cia Epidemiológica de
Avaré, Marta Brandi
Carneiro Gonçalves,
apresentou uma palestra
informativa sobre a Gri-
pe A na Câmara Muni-
cipal, no decorrer da
sessão legislativa.

A palestra foi di-
dática e muito esclare-
cedora, já que a abor-
dagem do assunto foi

realizada de maneira
prática e profissional.

Para a médica,
não há necessidade de
apavoramento da popu-
lação. O importante é
seguir as orientações re-
comendadas e as medi-
das preventivas. Por fim,
complementou dizendo
que o município de Ava-
ré tem se dedicado in-
tensivamente no contro-
le e na informação so-
bre a Gripe H1N1.

COMUNICADO

Para evitar que o vírus da Gripe A se propague, a Ouvidoria
Municipal decidiu suspender a realização do Projeto de Ação
Social “Prefeitura no Bairro” agendado para este sába-
do, dia 29 de agosto, no Jardim Brasil.
A preocupação do Governo Municipal é de garantir a ordem na
saúde pública em Avaré.
O projeto “Prefeitura no Bairro”, que já alcançou im-
portantes índices sociais e prestou atendimento a mi-
lhares de cidadãos, será realizado com o mesmo êxito
no dia 26 de setembro no bairro Brabância.

Agradecemos a compreensão de todos.
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INDICE ESTIMADO POPULACIONAL: 385 Habitantes
PREFEITO MUNICIPAL: ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
DIRETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL: JOÃO FIDELIS

O presente relatório tem por finalidade demonstrar os resulta-
dos obtidos através das atividades realizadas no dia 23 de
agosto de 2.009, realizado na EMEB “Prof. Moacyr Correia Pa-
rise” - Barra Grande, durante o evento Ação Social – “Prefei-
tura no Bairro”.

1. GABINETE DO PREFEITO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento do Prefeito 145
TOTAL 145

2. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Clínico Geral 4

RELATÓRIO DO EVENTO AÇÃO SOCIAL –“PREFEITURA NO BAIRRO”
LOCAL DO EVENTO: EMEB “PROF. MOACYR CORREIA PARISE” - BARRA GRANDE

DIA 23 DE AGOSTO DE 2009.

BAIRRO ABRANGIDO: BARRA GRANDE.

Oftlamologia 43
Ginecologia 20
Teste de Glicemia 66
Aferição de Pressão Arterial 44
Papanicolau 2
Vacina 1
TOTAL 180

4.  COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL:
ATENDIMENTOS
Exames Clínicos
Orientações
Encaminhamento para Unidades de Saúde do Bairro
TOTAL .....................................................................       50

TOTAL GERAL ....................................................375 Habitan-
tes = 97,40% da população estimada nos Bairros.

SERVIDORAS GESTANTES ENTRAM

EM LICENÇA REMUNERADA

Através da Portaria
de nº 4.112, de 24 de
agosto de 2009, o Exe-
cutivo concedeu licença
remunerada de 15 dias
para todas as funcioná-
rias municipais que estão
grávidas.

Mesmo levando em
consideração o fato de
Avaré não se encontrar
em situação de emer-
gência, não existindo

motivo para pânico por
parte da população, a
administração municipal
decidiu adotar a medida
de caráter preventivo
contra a Gripe H1N1,
observando recomenda-
ção médica.

Desde o dia 25, as
servidoras gestantes se
encontram licenciadas de
suas funções.

E S P O R T E :

MUNICIPAL DE FUTEBOL FAZ A SUA 3ª RODADA
Com apoio da Secretaria de Esportes, aconteceu no domingo,
23, a 2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol, que
tiveram os seguintes resultados:

Campo da Ferroviária
13h30h Ponte Preta Futebol Clube  03  x   02  Colorado Simefer

15h30h   Unidos do Bairro Ipiranga 00  x   04  Pedra Preta S.M

Campo da AAA
13:30h   Sócios AAA                 01  x   04  Vila Nova ‘’B’’

15:30h   Amigos da Sauna       02    x   02  Palestra Futebol Clube

Campo do São Paulo
13:30h Sacramento Futebol Clube 01x02 Palmeiras Futebol Clube

15:30h Mercado Boa Sorte   02   x  00   São Pedro Futebol Clube

A 3ª rodada será disputada neste domingo, 30 de agosto,
nos seguintes horários e locais:
Campo do São Paulo
13:30h  Paulistano F.C   x  Paineiras F.C
15:30h  Vila Nova ‘’A’’    x  E.C.Camargo
Campo da Ferroviária
13:30h   Boa Opção            x  Grêmio Vera Cruz
15:30h   Corintinha F.C     x  M.V.Anapolis
Campo do São Pedro
13:30h   Barra Grande F.C.  x  Vai Também F.C
15:30h   Vila Martins F.C     x  América
Para mais informações, entre em contato com a Secreta-

ria de Esportes pelo telefone: (14) 3732-0756
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C U L T U R A :

Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________
End.:  _____________________________________________________  n°: _____________
Bairro: ____________________________________________  Tel.: ______________________
Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

DIVULGADAS AS MÚSICAS CLASSIFICADAS PARA A 27ª. FAMPOP
A Secretaria Mu-

nicipal da Cultura divul-
gou na quinta-feira, 27, a
relação das músicas
classificadas para a
FAMPOP 2009.

Confira quem vai
participar do festival de
Avaré, que acontece de
30 de setembro a 04 de
outubro:
1. TATAME (To Bran-
dileone/Ricardo Teté) –
São Paulo (SP)
2. FEITO NÓS (Pedro
Viáfora) – São Paulo
(SP)
3. NÃO É MAL DE
AMOR (Edinho Quei-
rós/Heberth Azzul) – Rio
de Janeiro (RJ)
4. NA PALMA DA
MÃO ENQUANTO
MATEIO (Rodrigo Du-
arte/Paulo Fleck/Maurí-
cio Barcellos/Mateus da
Fontoura)   - Porto Ale-
gre (RJ)
5. MENINO DE LA-
VRAS (Zé Beto Corrêa/
Caio Maciel) – Belo Ho-
rizonte (MG)

6. ORAÇÃO (Dani Bla-
ck) – São Paulo (SP)
7. BRASILÉIA DES-
VAIRADA (Genésio
Tocantins) – Palmas
(TO)
8. ESPIRAL (Kana/Léo
Nogueira) – São Paulo
(SP)
9. PONTO DE FOLIA
(Geslaney Brito) – Vitó-
ria da Conquista (BA)
10. ELA É DELA (Mar-
celo Segreto) – São Pau-
lo (SP)
11. E EU ALI (Sonekka/
Zé Edu Camargo) – São
Paulo (SP)
12. OUTRAS ESTRE-
LAS (Fernando Cavalli-
eri/Álvaro Cueva) – São
Paulo (SP)
13. TAPA (Paulo Padi-
lha) – São Paulo (SP)
14. COM A RAZÃO
(Bárbara Rodrix/Léo
Nogueira) – São Paulo
(SP)
15. PELAS RUAS DE
NUVENS E LINHAS
(Rodrigo Londero/Viní-
cius Londero/Gustavo

Dall´Acqua) – São Pau-
lo (SP)
16. POR POUCO (Ado-
lar Marin) – São Bernar-
do do Campo (SP)

INSTRUMENTAIS
1 – FALANDO EM
SAMBA (Marcelo Anti-
queira Vaz) – Porto Ale-
gre (RS)
2.   MARGEM ES-
QUERDA DO RIO (Ge
Tock) – Tietê (SP)
3.  DESCARRILHAN-
DO (Cacau Santos) -
São Paulo (SP)
4 – SAUDADE DE
PARATI (Randhal) –
Parati (RJ)

MÚSICAS SUPLEN-
TES (só fazer o contato
em caso de desclassifi-
cação de algumas das
classificadas)
1ª. Suplente – CHEGA
DE CIDADE (Guilher-
me Rondon/Alexandre
Lemos) – Campo Gran-
de (MS)
2ª. Suplente – ESTRE-

LA CADENTE (Pedri-
nho Cavalléro) – Ananin-
deua (PA)
3ª. Suplente – AMOR
AUDAZ (Márcio Coe-
lho) – Bonfim Paulista
(SP)
4ª. Suplente - . FAÇA
DESSE DRAMA (To
Brandileone/Léo Bian-
chini/Caê Rolfsen/Viní-
cius Calderoni) – São
Paulo (SP)

1ª. Suplente instrumental
- PASSARINHA

CONTATOS

TATAME –
(11)96875186 –
to.brandi@gmail.com
FEITO NÓS (11)
55759814/91628914 –
pedroviafora@uol.com.br
ORAÇÃO – (11)
50526033 –
daniblack@terra.com.br
BRASILÉIA DESVAI-
RADA – (063)
32252070 / 81239170 –
genesiotocantins10@gmail.

com
PONTO DE FOLIA –
(77) 88026430 –
geslaney@gmail.com
E EU ALI – (13)
91252377 –
sonekka@sonekka.com.
br
ESPIRAL
(11)32266984/85747322
– leonogueira1@gmail.
com
OUTRAS ESTRELAS
– (11) 84417791 –
cavallieri7@yahoo.com.
br
NÃO É MAL DE
AMOR – (021)
78471436 /34391436 –
Edinhomacau@gmail.
com
ELA É DELA – (11)
30516981 – MARCE-
LOSEGRETO@
YAHOO.COM.BR
TAPA – (11) 36722106
–
paulopadilha@uol.com.br
COM A RAZÃO – (11)
73093137 –
rodrix.barbara@gmail.com
PELAS RUAS DE NU-
VENS E LINHAS – (11)
35897473 / 93639770/
92718003 –
rodrigolondero@yahoo.com.
br/ Gustavo_acqua@
yahoo.com.br/contato@
grupovoz.com.br
MENINO DE LAVRAS
- Zé Beto Correa –
(31)34988781 /
96168829 –
zebetocorrea@uol.com.br

POR POUCO - Fone:
(11) 4362-3725 ou 9738-
8159
adolarmarin@uol.com.br
/ marinprod@uol.com.br
NA PALMA DA MÃO
ENQUANTO MATEIO
- Fone: 51 98341871 /
mauriciobarcellos@ig.com.
br / mauriciobarcellos@
bb.com.br
FALANDO EM SAM-
BA - fone (53) 3303
0178, e-mail
ottonibaixo@msn.com
MARGEM ESQUER-
DA DO RIO - Gê Tock,
fone (15) 3282 4957
9781 5957, e-mail
ge.tock@uol.com.br
DESCARRILHANDO
- Cacau Santos, fone
(11) 9524 7778, e-mail
caumusic@gmail.com
(confirmar com ele se o
nome da música é DES-
CARRILHANDO ou
DISCARRILHANDO)

SUPLENTES
CHEGA DE CIDADE –
guilhermerondon@gmail.
com
ESTRELA CADENTE
0 (91) 32634526/
91808560 –
pedrinhocavallero@yahoo.
com.br
AMOR AUDAZ – (16)
39722377 / 97257262 –
tudocenadela@yahoo.
com.br
PASSARINHA (instru-
mental)


